
Pořadové číslo:  22/3.2.3. 

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 nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 2579 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 

7342-28/2021 označené novým p.č. 2579/8 trvalý travní porost o výměře 1759 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem 

Přerov-Kozlovice, Grymovská 256/1a za kupní cenu ve výši 703.600,- Kč - cena v místě a čase 

obvyklá, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost  na 18. jednání, kdy k převodu předmětné části pozemku 

neměla námitky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 21. jednání dne 6.1.2021 doporučila Radě města Přerova schválit 

záměr úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 55. schůzi dne 27.1.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 29.1. 

do 14.2.2021. 

Rada města Přerova na 74. schůzi dne 18.11.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod předmětné části pozemku za podmínek dle návrhu usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2579 trvalý travní porost o celkové výměře 3084 m2 v k.ú. Přerov se nachází po levé 

straně komunikace z Přerova do Kozlovic (za budovou patrových garáží). Pozemek byl před cca 40 

lety využíván jako skládka komunálních odpadů, která byla následně rekultivována. Přes část tohoto 

pozemku vede nezpevněná účelová komunikace zajišťující přístup do zahrádkářské kolonie pod 

nemocnicí a podél silnice z Přerova do Kozlovice zde vedl dnes již nevyužívaný panelový chodník. Po 

pravé straně podél účelové komunikace k zahrádkám je veden kanalizační sběrač z místní části 

Kozlovic a podél silnice z Přerova do Kozlovic je vedeno kabelové vedení NN. Uložení těchto sítí je 

ošetřeno zřízením služebností, které jsou zapsány v katastru nemovitostí. Zbývající část tohoto 

pozemku je nevyužívaná, zarostlá náletovými dřevinami. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě směnné ze dne 5.1.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

24.8.2010, ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.12.2016 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 14.6.2019 se město 

Přerov a společnost ADVISER s.r.o. zavázaly realizovat směnu části pozemku p.č. 2579 o výměře cca 

517 m2 v k.ú. Přerov v majetku města za pozemky p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 

465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní 

plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

o výměře celkem 665 m2 v majetku ADVISER spol. s r.o. s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků stanovených znaleckým posudkem. Protože v mezičase došlo ke změně metodiky pro 

vydávání souhlasů s dělením pozemků, kdy jako přístup na pozemek není akceptováno zřízení 

věcného břemene – služebnosti, nebylo možno směnu zrealizovat. Zastupitelstvo města Přerova na 15. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 19. 10. 2020 schválilo uzavření dohody o skončení budoucí 

směnné smlouvy a uzavření kupní smlouvy na základě které statutární město Přerov nabude do 

majetku pozemky v k.ú. Kozlovice u Př. Obě smlouvy byly uzavřeny. 

  

Vlastník pozemků p.č. 649/10, p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova a dalších sousedících v této 

lokalitě - společnost GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov-Kozlovice, Grymovská 256/1a - požádal 

o odprodej části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov o výměře cca 1800 m2 za účelem rozšíření areálu 

společnosti. Jedná se o část pozemku ohraničenou pozemky areálem firmy GRÁC REALTY s.r.o. 

(p.č. 649/10 v k.ú. Kozlovice u Přerova) veřejně přístupnou účelovou komunikací k zahrádkám pod 

nemocnicí, podél které je uložen kanalizační sběrač a silnicí II/434 z Přerova do Kozlovic. Záměr 

převodu předmětné části pozemku byl schválen na 55. schůzi dne 27.1.2021 a byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 29.1. do 14.2.2021.  

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku 2579 v k.ú. 

Přerov. Tímto geometrickým plánem č. 7342-28/2021 vyhotoveným geodetickou kanceláří GEOKAM 

Přerov s.r.o. byla z pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov oddělena část označená jako p.č. 2579/8 o výměře 

1759 m2, která bude předmětem převodu. Dle znaleckého posudku, který zpracoval *** byla 

stanovena cena zjištěná ve výši 652.870,- Kč, t.j. 371,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 

703.600,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2. Kupní cena je stanovena ve výši ceny obvyklé t.j. celkem 703.600,- Kč 

a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku a 

geometrického plánu uhradila společnost GRÁC REALTY s.r.o. Žadatel uhradí náklady za vkladové 

řízení 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku mezi 

Přerovem a místní částí Kozlovice, která sousedí s areálem firmy žadatele společnosti GRÁC 

REALTY s.r.o.  

 

 


