
Pořadové číslo:  24/3.6.3. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem –  uzavření Smlouvy o budoucích 

závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, bezúplatný převod části pozemku 

p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice do vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí 

finančního daru  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

cca 49 m2 k.ú. Horní Moštěnice, z vlastnictví společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem 

Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982 do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

  

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 

140/20, IČ 05471982 a statutárním městem Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena za 

podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE LOGISTICS s.r.o. k pozemkům p.č. 

434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a to do 30 

dnů ode dne doručení výzvy k uzavření darovací smlouvy městu Přerovu společností TIRE 

LOGISTICS s.r.o., nejpozději však do 31.12.2023.  

Skutečný rozsah převáděné části pozemku bude upřesněn v darovací smlouvě geometrickým 

plánem potvrzeným příslušným katastrálním úřadem, který nechá na své náklady zpracovat 

společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. 

 

2. schvaluje přijetí finančního daru ve výši 600.000,- Kč, jako účelového příspěvku určeného na 

rekonstrukci místní komunikace III. třídy situované na pozemku p.č. 456/2 ostatní plocha, 

silnice o celkové výměře 2.323 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města 

Přerova, poskytnutého společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, 



Anglická 140/20, IČ 05471982. 

  

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 

140/20, IČ 05471982 a statutárním městem Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena za 

podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE LOGISTICS s.r.o. k pozemkům p.č. 

434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a to 

nejpozději do 3 měsíců poté, co bude rekonstrukce místní komunikace III. třídy situované na 

pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova zahájena, a to na základě výzvy k uzavření 

darovací smlouvy učiněné městem Přerovem společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o.. 

 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi statutárním městem Přerov a společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem 

Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982 ve znění dle přílohy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina na svém 2. jednání dne 21.1.2022 projednala záležitost a souhlasila s uvedeným 

záměrem. Po splnění podmínek budou se stavebníkem uzavřeny příslušné smlouvy.  

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 7.4.2022 podala návrh ZM schválit bezúplatný převod části p.č. 

434/2 v k.ú. Horní Moštěnice do vlastnictví StMPr, přijetí finančního daru a uzavření Smlouvy o 

budoucích závazcích dle bodu 1, 2 a 3 návrhu na usnesení.  

 

Odbor správy majetku  

Oddělení dopravy souhlasí s návrhem  majetkoprávního vypořádání k nemovitým věcem dle 

předloženého znění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 456/2 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 2.323 m2 v k.ú. Lověšice u Př. se nachází 

mezi místním hřbitovem u Lověšic a prodejnou ABN baterie a sídlem společnosti JAP Future s.r.o. na 

ul. Nivky v Přerově-Lověšicích. Na pozemku je situována místní komunikace III. třídy v ul. Nivky. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Pozemky p.č. 233/3 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 194 m2 a p.č. 233/4 ost.pl., ost. 

komunikace o celkové výměře 3.211 m2 oba v k.ú. Lověšice u Př. jsou ve vlastnictví StMPr. Pozemek 

p.č. 233/3 v k.ú. Lověšice u Př. je situován podél celé hranice místního hřbitova a sousedí s pozemky 

p.č. 434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice ve vlastnictví fyzické osoby - D*** K***. Pozemek 

p.č. 233/4 v k.ú. Lověšice u Př. je situován podél místní komunikace III. třídy v ul. Nivky.  

  

Pozemky p.č. 434/1 orná půda o celkové výměře 26.053 m2 a p.č. 434/2 ost. pl., jiná plocha o celkové 

výměře 1.444 m2 oba v k.ú. Horní Moštěnice jsou ve vlastnictví D***K***, který uzavřel dne 

29.9.2021 smlouvu o zákazu zcizení a zatížení se společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem 

Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982, jejímž předmětem je zákaz zcizení a zatížení 

obou pozemků, úplatného i bezúplatného, bez předchozího souhlasu oprávněného - společnosti TIRE 



LOGISTICS s.r.o., a to na dobu do 31.12.2026. 

Část pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice o výměře cca 49 m2 je zastavěna stavbou autobusové 

zastávky městské hromadné dopravy na ul. Nivky v Lověšicích a část tohoto pozemku stavbou točny 

pro autobusy, jejímž vlastníkem je StMPr.  

Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. má záměr na pozemcích p.č. 434/1 a p.č. 434/2 v k.ú. Horní 

Moštěnice realizovat stavební záměr spočívající ve výstavbě logistického/skladovacího centra 

zahrnujícího příjezdové komunikace, parkoviště a skladovací halu o jednom nadzemním podlaží a 

vestavěnými kancelářemi (Logistické centrum) a předpokládá, že nejpozději do 31.12.2022 nabyde do 

svého výlučného vlastnictví oba tyto pozemky a v souladu s tímto záměrem požádala statutární město 

Přerov o odstranění autobusové zastávky a točny umístěné na části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní 

Moštěnice. Na jednání se zástupci společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o. byl ze strany této společnosti 

deklarován záměr při realizaci Logistického centra vyhovět v maximální možné míře zájmům města 

Přerova a jeho obyvatel. Na tomto základě bylo dohodnuto následující majetkoprávní vypořádání.  

  

Orgánům obce je předkládáno k projednání uzavření Smlouvy o budoucích závazcích souvisejících s 

realizací stavebního záměru, tedy s realizací výše uvedeného stavebního záměru Logistického centra 

mezi statutárním městem Přerov a společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - 

Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982.  

  

Ve smlouvě se společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. zavazuje na své náklady vyprojektovat a 

vybudovat nejpozději do 31.12.2023 na pozemcích p.č. 233/3 a p.č. 233/4 oba v k.ú. Lověšice u Př. ve 

vlastnictví StMPr plochu umožňující stání pro 3 osobní automobily návštěvníků hřbitova, a to na místě 

a v rozsahu dle přílohy.  

  

Dále se společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. ve smlouvě zavazuje zachovat autobusovou zastávku 

městské hromadné dopravy, která se nachází na části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice, 

jehož novým vlastníkem bude společnost TIRE LOGISTICS s.r.o.. Za tímto účelem následně 

bezúplatně převede do vlastnictví StMPr část tohoto pozemku zastavěnou stavbou autobusové 

zastávky o výměře cca 49 m2 zaměřené geometrickým plánem. 

Darovací smlouva bude uzavřena za podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE 

LOGISTICS s.r.o. k pozemkům p.č. 434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání 

kladného územního rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a 

to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření darovací smlouvy učiněné společností 

TIRE LOGISTICS s.r.o. městu Přerovu, a to nejpozději do 31.12.2023.  

  

Dalším závazkem společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o. ve smlouvě je poskytnutí finančního daru 

statutárnímu městu Přerov ve výši 600.000,- Kč jako účelového příspěvku určeného na rekonstrukci 

místní komunikace III. třídy situované na pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Př., který je ve 

vlastnictví statutárního města Přerova.  

Darovací smlouva bude uzavřena opět za podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE 

LOGISTICS s.r.o. k pozemkům p.č. 434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání 

kladného územního rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a 

to nejpozději do 3 měsíců poté, co bude rekonstrukce místní komunikace III. třídy situované na 

pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova zahájena, a to na základě výzvy k uzavření darovací 

smlouvy učiněné městem Přerovem společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o.  

  

Společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. se ve smlouvě dále zavazuje na své náklady odstranit zpevněnou 

(asfaltovou) plochu umístěnou na části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice užívanou jako 

točna autobusů MHD s tím, že nebude po StMPr požadovat úhradu žádných nákladů. Zároveň se ve 

smlouvě společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. vzdává jakýchkoli nároků, které by případně vznikaly v 

souvislosti s umístěním této zpevněné plochy vůči StMPr. StMPr s odstraněním zpevněné (asfaltové) 

plochy umístěné na části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice užívané jako točna autobusů 

MHD souhlasí.  

  



Upozorňujeme, že splnění veškerých výše uvedených závazků a příslibů společnosti TIRE 

LOGISTICS s.r.o. je podmíněno nabytím vlastnického práva společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o. k 

pozemkům p.č. 434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získáním kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra.  

  

Na základě výše uvedeného je tedy předkládáno k rozhodnutí orgánům obce: 

- v bodě 1. návrhu na usnesení - schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní 

Moštěnice nacházejícího se pod autobusovou zastávku, která zůstane zachována, z vlastnictví TIRE 

LOGISTICS s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova.  

- bodě 2. návrhu na usnesení - schválení přijetí finančního daru statutárním městem Přerov ve výši 

600.000,- Kč jako účelového příspěvku určeného na rekonstrukci místní komunikace III. třídy 

situované na pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova 

poskytnutého společností TIRE LOGISTICS s.r.o. 

- v bodě 3. návrhu na usnesení pak schválení uzavření samotné Smlouvy o budoucích závazcích 

souvisejících s realizací stavebního záměru.  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření Smlouvy o budoucích závazcích souvisejících s 

realizací stavebního záměru vybudování Logistického centra společností TIRE LOGISTICS 

s.r.o. v lokalitě Nivky v místní části Lověšice.  

 

 


