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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 ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí 

pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

Stavebního bytového družstva Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku 

p.č. 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 7386-

57/2021 ze dne 27.10.2021 jako pozemky p.č. 3130/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 048 

m2 a p.č. 3130/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se 

sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 

2.192.000,- Kč, tj. 2.000,- Kč/m2. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina:  

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a 

nádvoří) v k.ú. Přerov o výměře cca 16 m2 a cca 1 090 m2 nebyl s ohledem na charakter předlohy 

projednáván v koordinační skupině. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a 

nádvoří) v k.ú. Přerov o výměře cca 16 m2 a cca 1 090 m2 nebyl s ohledem na charakter předlohy 

projednáván v Komisi pro majetkové záležitosti. 

 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 71. schůzi konané dne 7.10.2021 usnesení č. 2631/71/7/2021, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov o 

výměře cca 16 m2 a cca 1 090 m2. Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho 

zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 8.10. – 24.10.2021. 

 

Rada města Přerova přijala na své 74. schůzi konané dne 18.11.2021 usnesení č. 2742/74/8/2021, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 

137 m2 v k.ú. Přerov, který je zastavěn bytovým domem č.p. 251, 252, 253, 254 (Žerotínovo nám. 

23, 24, 25, 26), příslušným k části obce Přerov I-Město, ve kterém se nachází průchod, který zajišťuje 

veřejnosti přístup z Žerotínova nám. do Šrobárovy ulice. V bytovém domě je vymezeno celkem 59 

jednotek (56 bytových jednotek a 3 nebytové jednotky), přičemž 51 bytových jednotek je ve 

vlastnictví fyzických osob (pozn. dvě fyzické osoby mají bydliště v SRN) a 5 bytových jednotek a 3 

nebytové jednotky jsou ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem 

Kratochvílova 41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako „SBD Přerov“). 

  

Dne 10.11.2016 byla odboru správy majetku a komunálních služeb doručena žádost SBD Přerov o 

dořešení právních vztahů k pozemkům, na kterých stojí domy ve vlastnictví (spoluvlastnictví) SBD 

Přerov, mj. k pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, který je zastavěn bytovým domem č.p. 251, 252, 253, 

254 (Žerotínovo nám. 23, 24, 25, 26). 

  

Dne 24.11.2016 se koordinační skupina na svém 21. jednání dohodla, že nemá námitky k převodu 

pozemků (mj. pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov) do spoluvlastnictví vlastníků jednotek.  

  

Dne 15.2.2017 přijala Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech a hospodaření s 

obecními byty na svém 27. zasedání usnesení, kterým doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova – mj. převodu pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 

137 m2 v k.ú. Přerov. 

  

Dne 2.3.2017 přijala Rada města Přerova na své 64. schůzi usnesení č. 2471/64/7/2017, kterým 

schválila záměr statutárního města Přerova – mj. převodu pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 1 137 m2 v k.ú. Přerov. Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho 

zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 7.3. – 21.3.2017 a opětovně ve dnech 16.10. – 2.11.2017 a 

ve dnech 24.7. – 7.8.2018. 

  

Vzhledem k tomu, že se v bytovém domě č.p. 251, 252, 253, 254 (Žerotínovo nám. 23, 24, 25, 26) 

nachází průchod, který zajišťuje veřejnosti přístup z Žerotínova nám. do Šrobárovy ulice, přičemž 

statutární město Přerov má zájem, aby tento přístup byl pro veřejnost zachován v nezměněném 

rozsahu i nadále, bylo odborem správy majetku a komunálních služeb rozhodnuto, že vypořádání 

majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov bude řešeno samostatně až poté, co bude 

dořešeno vypořádání majetkoprávních vztahů k ostatním pozemkům, které byly obsaženy v žádosti 

SBD Přerov ze dne 10.11.2016 a současně poté, co bude nalezeno řešení na zachování průchodu 

bytovým domem č.p. 251, 252, 253, 254 (Žerotínovo nám. 23, 24, 25, 26). 

  

Zachování přístupu veřejnosti z Žerotínova nám. do Šrobárovy ulice průchodem bytovým 



domem č.p. 251, 252, 253, 254 (Žerotínovo nám. 23, 24, 25, 26) je možné zajistit jedním z 

následujících způsobů: 
  

1. prodejem pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek a 

současným zřízením věcného břemene ve prospěch statutárního města Přerova, které by spočívalo v 

povinnosti zachovat a strpět právo chůze průchodem budovy k zajištění potřeb občanů a návštěvníků 

statutárního města Přerova:   

Podle judikatury Nejvyššího soudu České republiky (např. rozsudku sp.zn. 22 Cdo 1593/2007 ze dne 

10.6.2008 a rozsudku sp.zn. 22 Cdo 4399/2007 ze dne 30.10.2008) je pro stanovení věcného břemene 

cesty přes místo, kde se nachází stavba, nutné rozlišovat, zda má jít o podjezd či průjezd stavbou, tedy 

zda taková cesta má vést po povrchu nezastavěného pozemku, anebo po stavebně upravené ploše, 

která je součástí stavby, jež plochu průjezdu obklopuje, neboli zda věcné břemeno má vést skrze dům 

nebo pod ním.  

Vzhledem k tomu, že v budově jsou vymezeny jednotky, mohou nastat tyto varianty: 

  

a) v případě, že průjezd vede po povrchu nezastavěného pozemku (tj. nejedná se o průjezd stavbou), 

věcné břemeno by mělo vést pod stavbou a mělo by zatěžovat pozemek (tj. nikoli jednotky), přičemž 

rozsah věcného břemene na pozemku by měl být zaměřen geometrickým plánem, který bude nedílnou 

součástí smlouvy o zřízení věcného břemene, 

  

b) v případě, že průjezd vede po stavebně upravené ploše, která je součástí stavby, jež plochu průjezdu 

obklopuje (tj. jedná se o průjezd stavbou, s tím, že průjezd bude zřejmě společnou částí budovy), 

věcné břemeno by mělo vést skrz dům a mělo by zatěžovat všechny jednotky v budově (k jednotkám 

náleží spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, mezi které bude patřit i průjezd), s tím, 

že rozsah věcného břemene by měl být vymezen ve schématu budovy, které bude nedílnou součástí 

smlouvy o zřízení věcného břemene.  

  

S ohledem na výše uvedené požádal odbor správy majetku a komunálních služeb sdělením ze dne 

15.12.2016 odbor stavebního úřadu a životního prostředí o zaslání sdělení, zda cesta průchodem 

budovy č.p. 251, 252, 253, 254 (Žerotínovo nám. 23, 24, 25, 26), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, vede po povrchu pozemku, na němž dům stojí 

(v takovém případě by věcné břemeno muselo být zřízeno k tíži pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov) 

nebo po stavebně upravené ploše, která je součástí budovy (v takovém případě by věcné břemeno 

muselo být zřízeno k tíži budovy č.p. 251, 252, 253, 254).  

  

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí svým sdělením ze dne 3.1.2017 v odpovědi na výše 

uvedenou žádost odboru správy majetku a komunálních služeb sdělil, že nelze jednoznačně stanovit, 

zda cesta průchodem budovy č.p. 251, 252, 253, 254 na pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov vede po 

povrchu pozemku, na němž objekt stojí nebo po stavebně upravené ploše, která je součástí 

budovy. Cesta, zpevněná plocha resp. chodník vede po povrchu pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, 

ale nelze dovodit, zda je součástí předmětné budovy. Z dokumentace dostupné v archivu stavebního 

úřadu je zřejmé, že podle žádosti ze dne 13.4.1976 žádalo Stavební bytové družstvo o uzavření 

budovaného průchodu na předmětné rozestavěné ploše. Z uvedeného a z projektové dokumentace lze 

dovodit, že stavba průchodu jako takového byla součástí stavby objektu. Z dokumentace dále vyplývá, 

že prostory pod průchodem, tedy I. PP objektu, jsou užívány jako skladové resp. sklepní prostory, 

které jsou součástí objektu. Nad průchodem je umístěno 1. NP objektu.  

  

Ve sdělení odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 3.1.2017 bylo dále uvedeno, že 

vlastník objektu, popř. vlastník pozemku musí prokázat, kdo zpevněnou plochu budoval a kdo je 

vlastníkem povrchu, resp. dlažby. Bylo dohledáno, že výše uvedený prostor průchodu, resp. zpevněná 

plocha je evidován v katalogu (pasportu) komunikací jako chodník. Stavební úřad nemá podklady, na 

jejichž základě byla tato plocha evidována jako chodník. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, je chodník místní komunikací IV. třídy, jejímž vlastníkem je obec, na jejímž území se 

místní komunikace nacházejí. 

V souvislosti s výše uvedeným uvádíme, že na straně jedné bylo dotazem na oddělení dopravy 



zjištěno, že na části pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, která tvoří průjezd budovou, se nachází chodník, 

který je evidován v pasportu komunikací jako místní komunikace IV. třídy, na straně druhé však podle 

části C. odst. 1 písm. g) prohlášení vlastníka budovy ze dne 3.11.2003, kterým byly v budově – 

bytovém domě č.p. 251, 252, 253, 254, vymezeny jednotky a na jehož základě byl povolen vklad do 

katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-4116/2003-808 s právními účinky vkladu ke dni 4.12.2003, patří 

průchod mezi společné části budovy. 

  

Vzhledem k tomu, že stavební úřad jednoznačně nestanovil, zda cesta průchodem budovy č.p. 251, 

252, 253, 254 vede po povrchu pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, na němž objekt stojí, anebo po 

stavebně upravené ploše, která je součástí předmětné budovy, byla celá věc konzultována dne 

21.6.2021 na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. Z konzultace 

vyplynulo, že prodej pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek a současné zřízení věcného břemene ve prospěch 

statutárního města Přerova, které by spočívalo v povinnosti zachovat a strpět právo chůze průchodem 

budovy k zajištění potřeb občanů a návštěvníků statutárního města Přerova, by byl možný pouze za 

splnění následujících podmínek: 

  

a) součástí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím a oprávněným z věcného břemene a vlastníky jednotek jako kupujícími a povinnými z 

věcného břemene by bylo souhlasné prohlášení všech účastníků smlouvy, že průjezd nevede po 

stavebně upravené ploše, která je součástí stavby, jež plochu průjezdu obklopuje (tj. nejedná se o 

průjezd stavbou), ale po povrchu nezastavěného pozemku, který je evidován v katalogu (pasportu) 

komunikací jako pozemní komunikace IV. třídy, s tím, že přílohou návrhu na vklad by bylo kromě 

vyjádření stavebního úřadu rovněž potvrzení, že zpevněná plocha průjezdu je evidována v katalogu 

(pasportu) komunikací jako místní komunikace IV. třídy, 

  

b) před podáním návrhu na vklad vlastnického práva a věcného břemene do katastru nemovitostí na 

základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uvedené pod písm. a) by bylo nutné 

opravit prohlášení vlastníka budovy ze dne 3.11.2003, kterým byly v bytovém domě č.p. 251, 252, 

253, 254, vymezeny jednotky, v tom smyslu, že průchod netvoří společnou část budovy.  

  

2. vyhotovením geometrického plánu na zaměření části pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, na které se 

nachází průchod budovou a následným převodem částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, na kterých se 

nenachází průchod budovou, do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v budově, s tím, že 

část pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, na které se nachází průchod budovou, by zůstala i nadále ve 

vlastnictví statutárního města Přerova.  

Výše uvedená řešení byla projednána mezi zástupci odboru správy majetku a komunálních služeb a 

SBD Přerov na jednání konaném dne 19.7.2021, přičemž s ohledem na počet vlastníků jednotek v 

budově – bytovém domě č.p. 251, 252, 253, 254, bylo oběma stranami shodně konstatováno, že 

vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku p,č. 3130 v k.ú. Přerov postupem dle bodu 1. (tj. 

prodejem pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do podílového 

spoluvlastnictví vlastníků jednotek a současným zřízením věcného břemene ve prospěch statutárního 

města Přerova, kterým by předcházela změna prohlášení vlastníka jednotek) je prakticky nereálné.   

Výsledkem jednání byla dohoda, že SBD Přerov interně projedná způsob vypořádání majetkoprávních 

vztahů k pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov postupem dle bodu 2. (tj. prodejem částí pozemku p.č. 3130 

v k.ú. Přerov, na kterých se nenachází průchod budovou, z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví SBD Přerov, které by následně převedlo spoluvlastnické podíly na těchto částech pozemku 

p.č. 3130 v k.ú. Přerov jednotlivým vlastníkům jednotek dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů 

na společných částech budovy). 

  

Dne 10.9.2021 bylo odboru správy majetku a komunálních služeb doručeno sdělení SBD Přerov, 

podle kterého byl způsob řešení pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov projednán dne 7.9.2021 

představenstvem SBD Přerov, které pod bodem 38/21 přijalo usnesení, kterým SBD Přerov vyjádřilo 

zájem o uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov za cenu dle znaleckého posudku, s 

tím, že z pozemku bude oddělena plocha související z průjezdem (průchodem) do Šrobárovy ulice, 



přičemž tato plocha zůstane ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Dne 7.10.2021 přijala Rada města Přerova na své 71. schůzi usnesení č. 2631/71/7/2021, kterým 

schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov o 

výměře cca 16 m2 a cca 1 090 m2. Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho 

zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 8.10. – 24.10.2021. 

  

Pro úplnost uvádíme, že na základě měření výměr jednotlivých částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov 

v programu GIS bylo odborem správy majetku a komunálních služeb zjištěno, že část pozemku p.č. 

3130 v k.ú. Přerov, na kterých se nachází průjezd budovou, má výměru cca 40 m2 a části pozemku 

p.č. 3130 v k.ú. Přerov, na které se nenachází průjezd budovou, mají výměru cca 13 m2 a cca 1 084 

m2. Vzhledem k tomu, že bylo nutné zajistit, aby skutečné výměry částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. 

Přerov, na které se nenachází průjezd budovou a které budou zaměřeny geometrickým plánem na 

rozdělení pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, nebyly vyšší než výměry částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. 

Přerov obsažené v záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu, který měl být zveřejněn na 

úřední desce obce, byly výměry částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, na kterých se nenachází 

průjezd budovou a které měly být předmětem úplatného převodu z vlastnictví statutárního města 

Přerova, nadsazeny pro účely schválení záměru úplatného převodu Radou města Přerova na cca 16 m2 

a cca 1 090 m2.  

  

Geometrickým plánem č. 7386-57/2021 ze dne 27.10.2021 na rozdělení pozemku p.č. 3130 v k.ú. 

Přerov byl tento pozemek rozdělen na části označené jako pozemky p.č. 3130/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 1 084 m2 a p.č. 3130/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2, oba v 

k.ú. Přerov, na kterých se nenachází průchod bytovým domem č.p. 251, 252, 253, 254 (Žerotínovo 

nám. 23, 24, 25, 26), a které by měly být převedeny do vlastnictví SBD Přerov a část označenou jako 

pozemek p.č. 3130/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov, na které se 

nachází průchod bytovým domem č.p. 251, 252, 253, 254 (Žerotínovo nám. 23, 24, 25, 26), a která by 

měla zůstat i nadále ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Vzhledem k tomu, že znaleckým posudkem č. 19/21 ze dne 5.11.2021, který vyhotovil znalec Jiří 

Pazdera, IČ 10638024, se sídlem Vrbí 50/38, 751 02 Troubky, byla stanovena cena 1 m2 pozemku p.č. 

3130 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 2.000,- Kč/m2, bude celková kupní cena za převod částí 

pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov, označených geometrickém plánu č. 7386-57/2021 ze dne 27.10.2021 

jako pozemky p.č. 3130/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 048 m2 a p.č. 3130/3 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 12 m2, oba v k.ú. Přerov, činit 2.192.000,- Kč, tj. 2.000,- Kč/m2. 

  

Předmětem předlohy je projednání úplatného převodu nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. 

Přerov, označených v geometrickém plánu č. 7386-57/2021 ze dne 27.10.2021 jako pozemky p.č. 

3130/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 048 m2 a p.č. 3130/3 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 12 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov.  

 

 


