
Pořadové číslo:  22/3.2.2. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 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 z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku 

p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 4516/1 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a cca 16 m2 

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti GEFEST PŘEROV 

s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229, za kupní cenu ve výši 1410,- 

Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. V případě, že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní 

smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 

10667229 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby "Bytový 

dům Vesna" do 90 dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž 

součástí bude geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním 

úřadem a originál, nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci, 

nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina se na 6. jednání dne 28.5.2021 seznámila s dokumentací stavby bytového domu 

VESNA a neměla zásadní námitky k jeho realizaci. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 28. zasedání dne 4.8.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod částí pozemku a doporučila Radě města 



Přerova schválit úplatný převod částí pozemku dle návrhu usnesení za podmínky kladného vyjádření 

městské architektky. 

 

Rada města Přerova: 

Předloha týkající se záměru převodu částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle návrhu 

usnesení byla připravena k projednání na 68. schůzi dne 19.8.2021, kdy byla s ohledem na negativní 

stanovisko stažena z projednání.  Po doplnění předlohy byl záměr úplatného převodu předmětných 

částí pozemku schválen na 69. schůzi Rady města Přerova dne 8.9.2021. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 10.9. do 26.9.2021. 

Následně Rada města Přerova na 74.s chůzi dne 18.11.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod předmětných částí pozemků za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Městská architektka: 

Na základě jednání s městskou architektkou byla žadatelem upravena projektová dokumentace stavby. 

Poté bylo vyžádáno dne 21.9.2021 a dne 26.10.2021 urgováno aktuální stanovisko městské 

architektky. Ve vyjádření ze dne 1.11.2021 architektka konstatovala, že v situaci není zapracován na 

jednání odsouhlasený požadavek na rytmizaci prostoru parkovacích stání a doplnění průchodů přes 

dlouhou linii parkovacích stání podél Seifertovy ulice.   

Vzhledem ke skutečnosti, že ubrání parkovacích míst a zejména vysazení zeleně mezi parkovací místa 

se jeví jako sporné, navrhla kompromisní návrh pro zajištění alespoň potenciálního možného prostupu 

z nově budovaného chodníku přes parkovací místa, a to posun parkovacích míst pro invalidy do pozice 

více ve středu linie v návaznosti na chodníky na protější straně ulice.  Tato "širší" parkovací místa 

umožní alespoň částečnou prostupnost území a zároveň nedojde ke snížení počtu stání. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

K vyjádření architektky uvádíme, že  z čistě praktických důvodů, je lepší, pokud jsou místa pro 

invalidy umísťována od krajů parkovišť, protože při přidání dalších míst to způsobuje menší 

komplikace. Navržená prostupnost území v zatáčce není žádoucí z důvodu bezpečnosti všech 

účastníků silničního provozu. Nový úsek chodníku není tak dlouhý, aby chodci nemohli přejít na 

oficiálním přechodu a nemyslím si, že v těchto místech tato potřeba opravdu bude. Dostatek zeleně je 

zajištěn výsadbou za novým úsekem chodníku.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 

připravuje realizaci stavby „BYTOVÝ DŮM VESNA, ppč. 4519/6,4519/11,4519/4 k.ú. Přerov“ – 

jedná se o novostavbu bytového domu na ulici Seifertova v Přerově v lokalitě za parkovištěm prodejny 

Billa. Bytový dům je navržen jako sedmipodlažní, kde poslední podlaží je půdorysně ustoupené.  

Na 27. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 7.7.2021 byl kladně projednán souhlas s 

umístěním staveb infrastruktury pro tento dům - nové přípojky vody, dešťové kanalizace včetně 

retenční nádrže, jednotné kanalizace, přípojky sítí elektronických komunikací, přípojka elektro a dále 

přeložka veřejného osvětlení, sadové úpravy a zpevněné plochy – chodníky, parkoviště a zřízení 

příslušných služebností.  

Po jednání se zástupci společnosti dne 28.7.2021 zaslala společnost GEFEST PŘEROV s.r.o. dne 

29.7.2021 žádost o odkoupení částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov a to části o výměře cca 35 m2 

dotčené navrhovaným přesahem zastřešení vstupu do domu a přístupovým chodníkem a dále části o 

výměře cca 16 m2 dotčené částí stavby kontejnerového stanoviště pro potřeby obyvatel bytového 

domu VESNA. 

Komise pro majetkové záležitosti na 28. zasedání dne 4.8.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov a 



doporučila Radě města Přerova schválit úplatný převod částí pozemků dle návrhu usnesení za 

podmínky kladného vyjádření městské architektky. 

Stanovisko městské architektky bylo vyžádáno a s ohledem na doporučení komise týkající se 

projednání záměru převodu a žádost stavebníka o urychlení projednávání z důvodu podmínek 

financování stavby, byla předloha týkající se záměru převodu částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov 

v rozsahu dle návrhu usnesení připravena k projednání na 68. schůzi dne 19.8.2021, kdy byla s 

ohledem na negativní stanovisko městské architektky předkladatelem následně stažena z projednání. 

Materiál byl doplněn o vyjádření ke stanovisku městské architektky a předložen na 69. schůzi Rady 

města Přerova dne 8.9.2021, kdy rada záměr úplatného převodu schválila. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce magistrátu od 10.9. do 26.9.2021. 

Žadatel byl seznámen s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly mu 

zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto formulářů 

bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny za 1 m2 pozemku. Dle tohoto 

znaleckého posudku vyhotoveného znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem byla cena zjištěná 

stanovena ve výši 740,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 1.410,- Kč/m2. V 

případě, že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 3.834,- 

Kč a budou uhrazeny kupujícím. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Po dokončení stavby "Bytový dům Vesna" 

- vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vyzve společnost GEFEST Přerov s.r.o. statutární 

město Přerov k uzavření kupní smlouvy a současně předloží originál, nebo ověřenou kopii 

kolaudačního rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci a geometrický plán na oddělení převáděných 

částí pozemku potvrzený katastrálním úřadem. Kupní smlouva bude uzavřena do 90 dnů od doručení 

této výzvy, nejpozději však do 3 let od účinností budoucí kupní smlouvy. 

Společnost GEFEST Přerov s.r.o. souhlasila s výší kupní ceny a úhradou nákladů spojených s 

převodem a za vkladové řízení.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod částí pozemku dotčeným 

zastřešením vstupu, přístupovým chodníkem a částí kontejnerového stanoviště pro novostavbu 

bytového domu na ulici Seifertova v Přerově.  

 

 


