
Pořadové číslo:  21/3.3.1. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne   

 25. 10. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 509/10 a 

částí pozemků p.č. 509/9, p.č. 509/3 a p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6750/1 ost.pl. o výměře cca 643 m2 a pozemku p.č. 

6750/63 ost. pl. o výměře cca 238 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 509/10 ostatní plocha o 

výměře 76 m2, části pozemku p.č. 509/9 ostatní plocha o výměře cca 58 m2, části pozemku p.č. 

509/3 ostatní plocha o výměře cca 108 m2 a části pozemku p.č. 510/10 ostatní plocha o výměře 115 

m2 vše v k.ú. Předmostí z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, 

IČ: 62301527 za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property s.r.o., se 

sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby „Stezka pro chodce s 

cyklisty podél sil. I/47“ a vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků 

potvrzeného katastrálním úřadem, nejpozději však do 5 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Části předmětných pozemků jsou dotčeny investiční akcí města „Stezka pro chodce a cyklisty podél 

sil. I/47 – etapa I a III“, kterou připravuje odbor řízení projektů a investic a který požádal odbor správy 

majetku o majetkoprávní vypořádání a "Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 II a IV etapa", 

kterou připravuje odbor koncepce strategického rozvoje. Výkup pozemků odbor správy majetku 

doporučuje. 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 71. schůzi konané dne 7.10.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6750/1 ostatní plocha o celkové výměře 9310 m2, pozemek p.č. 6750/63 ostatní plocha 

o celkové výměře 238 m2 oba v k.ú. Přerov a pozemky p.č. 509/10 ostatní plocha o celkové výměře 

76 m2, p.č. 509/9 ostatní plocha o celkové výměře 80 m2, p.č. 509/3 ostatní plocha o celkové výměře 

331 m2, p.č. 510/10 ostatní plocha o celkové výměře 904 m2 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 

EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 tvoří travnaté plochy podél silnice 

I/47 Přerov-Lipník mezi prodejnou Kaufland a areálem skladů společnosti EMOS property s.r.o. na 

ulici Lipnická v Přerově.  

  

Statutární město Přerov připravuje stavbu „Stezka pro chodce s cyklisty podél sil. I/47“, v rámci které 

bude vybudována společná stezka pro chodce a cyklisty s místem napojení na stávající stezku pro 

chodce a cyklisty na křižovatce ulic Velká Dlážka, Polní a Hranická, která bude vedena podél silnice 

I/47 až k místní části Lýsky. Uvedená stavba je rozdělena na etapy, kdy etapa I a III zasahuje do 

pozemků p.č. 6750/1v k.ú. Přerov a p.č. 509/10, p.č. 509/9, p.č. 509/3 a p.č. 510/10 vše v k.ú. 

Předmostí a etapa II a IV zasahuje do pozemku , p.č. 6750/63 v k.ú. Přerov, kdy všechny tyto 

pozemky jsou v majetku společnosti EMOS property s.r.o. 

Společnost EMOS property s.r.o. byla oslovena ve věci výkupu částí pozemků dotčených uvedenou 

stavbou již v loňském roce. Vzhledem k tomu, že společnost EMOS property s.r.o. má v lokalitě i své 

investiční záměry, proběhlo jednání, na kterém byly představeny záměry města a společnosti EMOS 

property s.r.o. v lokalitě s cílem zkoordinování těchto záměrů tak, aby je bylo možno zrealizovat v 

souladu s vizemi a potřebami obou subjektů a ve vzájemné koordinaci.  

Společnost EMOS property s.r.o. souhlasila s převodem částí pozemků dotčených uvedenou stavbou 

za kupní cenu 1.100,- Kč/m2, včetně DPH - cena obvyklá stanovená znalcem Ing. Ctiborem Hoškem. 

Předpokládaná výše kupní ceny dle rozsahů dotčených pozemků vyčíslených v projektové 

dokumentaci činí 1.361.800,- Kč.  

Finanční prostředky pro výkup pozemků z majetku společnosti EMOS property s.r.o. byly v rozpočtu 

zajištěny, ale z důvodu následné úpravy rozsahu vykupovaných pozemků došlo k navýšení potřebné 

částky na výkup. Proto odbor správy majetku požádal o posílení rozpočtu o částku 31.000,- Kč tak, 

kdy rozpočtové opatření posílení rozpočtu o tuto částku bylo zahrnuto v návrhu pro 71. schůzi Rady 

města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 18 a toto rozpočtové opatření bylo na této schůzi 

schváleno. Finanční prostředky jsou v rozpočtu tedy zajištěny. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání výkup částí pozemků na ulici 

Lipnická v Přerově v blízkosti areálu skladů společnosti EMOS property s.r.o., které jsou 

dotčeny investiční akcí města – stavbou „Stezka pro chodce s cyklisty podél sil. I/47“.  

 

 


