
Pořadové číslo:  2/3.1.2. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerov  – pozemku p.č. 5156/11 v k.ú. Přerov za spoluvlastnický podíl ve výši id. 

1/6 pozemku p.č. 193/5 a za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 oba 

v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov - směnu pozemku p.č. 5156/11 orná půda o celkové 

výměře 4.266 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za spoluvlastnický podíl ve 

výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 a za spoluvlastnický podíl ve 

výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha, Grafická 827/16, IČ 27608484. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 13. jednání dne 5.8.2022 nedoporučila směnu podílů za pozemek p.č. 

5156/11 v k.ú. Přerov, neboť dle územního plánu je z větší části vymezen k funkčnímu využití pro 

plochy veřejných prostranství pro dopravu s umístěním komunikace - propoj ul. Dvořákova - 

Želatovská.  

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.10.2022 podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - směnu 

pozemku p.č.  5156/11 k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za spoluvlastnický podíl k pozemkům p.č. 

193/5 a  p.č. 193/6 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. 

 

 



Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku s ohledem na stanovisko koordinační skupiny doporučuje neschválit záměr - 

směny.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 193/5 a p.č. 193/6 oba v k.ú. Přerov jsou situovány v ochranném pásmu, památkové 

zóny a nacházejí se ve dvorním traktu nemovitosti objektu administrativy č.p. 555, nám. TGM 16.  

  

Pozemek p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov je v podílovém spoluvlastnictví 

společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 827/16, IČ 27608484 (id.1/6) a 

společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 

25352571 (id. 5/6). 

  

Na spoluvlastnický podíl id. 1/6 společnosti PCP Estate s.r.o. vázne zástavní právo smluvní pro 

společnost IP Exit, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 976/32, IČ 45316619 pro 

pohledávku ve výši 16.300.000,- Kč, ve výši 15.000.000,- Kč a ve výši 21.844.000,- Kč. 

  

Pozemek p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov je ve společném jmění manželů 

Ing. L***a Z*** K*** (id. 3/8), ve společném jmění manželů P***a Ing. J*** M*** (id. 3/8) a v 

podílovém spoluvlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 827/16, 

IČ 27608484 (id. 1/4). 

  

Úplatný převod podílového spoluvlastnictví k pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 

v k.ú. Přerov ve výši id.1/6 a pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov ve 

výši id. 1/4 z vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. do vlastnictví StMPr bude řešen samostatně po 

dořešení všech kroků směřujících k výmazu zástavních práv z katastru nemovitostí společností PCP 

Estate s.r.o. S ohledem na okolnosti záležitosti bude výmaz zástavních práv poněkud komplikovanější 

a složitější, tudíž i časově náročný, než původně spoluvlastník předpokládal. 

  

Na základě této skutečnosti byly dořešeny pouze spoluvlastnické podíly od ostatních spoluvlastníků a 

to jejich úplatným převodem do vlastnictví StMPr na základě usnesení ZM č. 2568/26/3/2022 ze dne 

5.9.2022. 

  

Důvodem koupě nemovitostí do vlastnictví StMPr je záměr přestavby nemovitostí jako zázemí 

budoucí budovy Magistrátu města Přerova.  

  

Pro informaci uvádíme, že na stanovení cen v místě a čase obvyklých předmětných spoluvlastnických 

podílů pozemků byly vyhotoveny znalecké posudky. Kupní cena spoluvlastnického podílu ve výši id. 

1/6 pozemku p.č. 193/5 v k.ú. Přerov společnosti PCP Estate s.r.o. činila 42.468,- Kč a 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 pozemku p.č. 193/6 v k.ú. Přerov činila 16.750,- Kč.  

  

Vzhledem k tomu, že podílové spoluvlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. bude řešeno samostatně 

po dořešení všech kroků směřujících k výmazu zástavních práv z katastru nemovitostí společností PCP 

Estate s.r.o., požádala společnost o směnu - svého spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 

zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 

193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 5156/11 orná půda o celkové 

výměře 4.266 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr.  

  

  



Pozemek p.č. p.č. 5156/11 orná půda o celkové výměře 4.266 m2 v k.ú. Přerov se nachází za 

společností Meopta - optika s.r.o., na konci města Přerova po pravé straně směrem na Kozlovice, v ul. 

Paula Rausnitze. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Část pozemku p.č. 5156/11 orná půda v k.ú. Přerov 3.286 m2 užívá společnost AGRAS Želatovice a.s. 

k zemědělským účelům.  

Dle územního plánu je pozemek z větší části vymezen k funkčnímu využití pro plochy veřejných 

prostranství pro dopravu s umístěním komunikace - propoj ul. Dvořákova - Želatovská.  

  

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru - směny spoluvlastnických podílů na 

pozemcích p.č. 193/5 a p.č. 193/6 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. za 

pozemek p.č. 5156/11 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr.  

 

 


