
Pořadové číslo:  22/3.3.2. 

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 – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 5276/11, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 5276/10 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 69 m2 a p.č. 5276/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 95 m2, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do 

vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 96.020,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina:  

S ohledem na časovou tíseň nebyl úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 

5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova předložen k projednání 

koordinační skupině. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

S ohledem na časovou tíseň nebyl úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 

5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova předložen k projednání Komisi 

pro majetkové záležitosti. 

 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 74. schůzi konané dne 18.11.2021 usnesení č. 2752/74/8/2021, 

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

 

Důvodová zpráva: 

Česká republika je vlastníkem a Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jako „SPÚ“), je subjektem, kterému náleží příslušnost hospodařit s 

majetkem státu - pozemky p.č. 5276/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 69 m2 a 

p.č. 5276/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 95 m2, oba v k.ú. Přerov.  

  

Výše uvedené pozemky se nachází uvnitř a částečně vně zaploceného areálu Hvězdárny na 

Želatovském kopci v Přerově, přičemž: 

- část pozemku p.č. 5276/10 v k.ú. Přerov o výměře 67 m2 se nachází uvnitř zaploceného areálu 

Hvězdárny a část tohoto pozemku o výměře 2 m2 se nachází vně zaploceného areálu Hvězdárny. 

- celý pozemek p.č. 5276/11 v k.ú. Přerov se nachází uvnitř zaploceného areálu Hvězdárny. 

  

Pro úplnost uvádíme, že zaplocený areál hvězdárny na Želatovském kopci v Přerově tvoří kromě výše 

uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro SPÚ rovněž následující nemovité věci v k.ú. Přerov: 

  

- nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova: 

- stavba občanského vybavení č.p. 3448 (objekt hvězdárny), příslušná k části obce Přerov I-

Město, postavená na pozemcích p.č. 5276/4 a p.č. 5276/18, 

- pozemek p.č. 5276/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 310 m2,  

- část pozemku p.č. 5276/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 210 m2 (pozn. 

pozemek p.č. 5276/2 v k.ú. Přerov má výměru 246 m2, přičemž část pozemku o výměře cca 36 m2 

leží mimo zaplocený areál hvězdárny), 

- pozemek p.č. 5276/19 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 41 m2,  
  

- nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví paní Mgr. E.Č. (k id. ½), paní Mgr. M.V. (k id. ¼) a 

pana Ing. R.Z. (k id. ¼): 

- pozemek p.č. 5276/18 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 m2,  

- pozemek p.č. 5276/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 86 m2. 

  

Statutární město Přerov je vlastníkem objektu Hvězdárny na základě hospodářské smlouvy čís. 5/91 - 

FIN HS-64/1991 o převodu vlastnictví národního majetku podle ust. § 349 zákona č. 109/1964 Sb., 

hospodářský zákoník, kterou dne 29.11.1991 uzavřely Městské kulturní a společenské středisko v 

Přerově jako předávající organizace a město Přerov jako přejímající organizace, na jejímž základě 

Městské kulturní a společenské středisko v Přerově bezúplatně převedlo objekt Hvězdárny do 

vlastnictví města Přerova ke dni 29.11.1991. Vzhledem k tomu, že z důvodu neúplnosti listinných 

podkladů k objektu Hvězdárny se odboru správy majetku a komunálních služeb podařilo dohledat a 

zajistit všechny listiny nezbytné pro provedení zápisu vlastnického práva statutárního města Přerova 

ke stavbě Hvězdárny do katastru nemovitostí až v roce 2017, byl zápis vlastnického práva statutárního 

města Přerova ke stavbě Hvězdárny proveden do katastru nemovitostí až dne 1.12.2017 v řízení sp.zn. 

V-6573/2017-808. 

  

Za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v zaploceném areálu Hvězdárny požádalo 

statutární město Přerov svým sdělením ze dne 31.5.2018 SPÚ o úplatný převod pozemků p.č. 5276/10 

a p.č. 5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města 

Přerova, s tím, že po sdělení podmínek úplatného převodu a doručení návrhu kupní smlouvy ze strany 



SPÚ bude kupní smlouva předložena orgánům obce ke schválení.  

  

Dne 16.9.2021 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno sdělení SPÚ, kterým SPÚ vyzval statutární 

městu Přerov k úhradě nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku č. 3466-108/21, který 

dne 6.9.2021 vyhotovil znalec *** na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemků p.č. 5276/10 a 

p.č. 5276/11, oba v k.ú. Přerov, s tím, že po úhradě nákladů spojených s oceněním pozemků ve výši 

3.000,- Kč obdrží statutární město Přerov sdělení k uzavření kupní smlouvy včetně textu kupní 

smlouvy.  

  

Znaleckým posudkem č. 3466-108/21 ze dne 6.9.2021, jehož kopie byla přílohou sdělení SPÚ ze dne 

16.9.2018, byla stanovena cena pozemku p.č. 5276/10 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 40.400,- 

Kč a cena pozemku p.č. 5276/11 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 55.620,- Kč (celková cena 

pozemků v místě a čase obvyklá činí 96.020,- Kč) . 

  

Poté, co statutární město Přerov uhradilo SPÚ náklady spojené s oceněním pozemků p.č. 5276/10 a 

p.č. 5276/11, oba v k.ú. Přerov, ve výši 3.000,- Kč, bylo statutárnímu městu Přerov doručeno dne 

22.10.2021 sdělení SPÚ k uzavření kupní smlouvy, jehož přílohou byl návrh kupní smlouvy mezi ČR 

– SPÚ jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako kupujícím na převod pozemků p.č. 

5276/10 a p.č. 5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního 

města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 96.020,- Kč. 

  

K zajištění finančních prostředky na zaplacení kupní ceny dojde přesunem finančních 

prostředků v rámci rozpočtu odboru správy majetku a komunálních služeb, s tím, že pro 

zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny není nutné přijímat žádné rozpočtové 

opatření v orgánech obce.  
Pro úplnost uvádíme, že statutární město Přerov užívá pozemky p.č. 5276/10 a p.č. 5276/11, oba v k.ú. 

Přerov, na základě nájemní smlouvy č. 29N18/52, kterou uzavřely ČR – SPÚ jako pronajímatel a 

statutární město Přerov jako nájemce dne 18.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.2.2020. Nájemní 

smlouva byla uzavřena s účinností od 1.6.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

přičemž nájemné činí 1.640,- Kč/rok (tj. 10,- Kč/m2/rok).  

  

Předmětem nájmu jsou celé pozemky p.č. 5276/10 a p.č. 5276/11, oba v k.ú. Přerov (tj. i část pozemku 

p.č. 5276/10 v k.ú. Přerov o výměře 2 m2, která se nachází vně zaploceného areálu Hvězdárny), z 

následujícího důvodu:  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb považoval za nezbytné vypořádat majetkoprávní vztahy 

ke všem pozemkům, které se nacházejí v zaploceném areálu Hvězdárny (mj. převést část pozemku p.č. 

5276/10 o výměře 67 m2 a celý pozemek p.č. 5276/11, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky 

do vlastnictví statutárního města Přerova). Vzhledem k tomu, že náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 5276/10 v k.ú. Přerov (tj. oddělení části pozemku o 

výměře 2 m2, která se nachází vně areálu Hvězdárny a kterou by statutární město Přerov za jiných 

okolností nemělo zájem nabýt do svého vlastnictví), by byly nepochybně vyšší než kupní cena za 

převod části pozemku o výměře 2 m2, považoval odbor správy majetku a komunálních služeb za 

hospodárné, aby statutární město Přerov požádalo SPÚ o převod celého pozemku p.č. 5276/10 v k.ú. 

Přerov o výměře 69 m2 a nikoli pouze o převod jeho části o výměře 67 m2, která se nachází uvnitř 

zaploceného areálu Hvězdárny (v takovém případě nebylo nutné vyhotovit geometrický plán na dělení 

pozemku a hradit náklady s tím spojené). 

  

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu nemovitých věcí - pozemků p.č. 5276/10 a 

p.č. 5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova za 

celkovou kupní cenu ve výši 96.020,- Kč.  

 

 


