
Pořadové číslo:  2/3.6.2. 

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: 

Majetkoprávní vypořádaní - "REZIDENCE TRINITY" v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 30/1 ostatní plocha o výměrách cca 14 m2, cca 

45 m2 a cca 163 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti BLACK STORE real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 

626/22, IČ: 10965076 za kupní cenu ve výši 1.600,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov, 

jako budoucím prodávajícím a společností BLACK STORE real estate, s.r.o., se sídlem 

Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076, jako budoucím kupujícím. Kupní 

smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné výzvy budoucího 

kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude budoucí 

kupující oprávněn zaslat budoucímu prodávajícímu do 6 měsíců po vydání pravomocného 

stavebního povolení stavby "REZIDENCE TRINITY", kdy součástí výzvy bude originál 

nebo ověřená kopie tohoto stavebního povolení s doložkou vyznačení právní moci a 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, 

nejpozději však do 2 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod manipulační zpevněné plochy vybudované na pozemcích p.č. 30/1 

a p.č. st. 784 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví stavebníka – společnosti BLACK STORE real 

estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 do majetku 

statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi společností BLACK STORE 

real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 (jako 

budoucím prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní 

smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu 



kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby manipulační zpevněné plochy v rámci stavby „REZIDENCE TRINITY“, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. st. 784 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Předmostí 

z vlastnictví společnosti BLACK STORE real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, 

Šalounova 626/22, IČ: 10965076 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi BLACK STORE real 

estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy na převod manipulační zpevněné 

plochy do vlastnictví statutárního města Přerov (dle bodu 2. návrhu usnesení), nejpozději 

však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina se zabývala záměrem žadatele na přebudování objektů na pozemcích p.č. st. 784, 

p.č. st. 785 a p.č. st. 786 vše v k.ú. Předmostí na bytový komplex na 5. jednání dne 25.3.2022 

konstatovala, že je nutno řešit přeložku chodníkové trasy a zachovat propojení chodníkových tras. 

Navrhovaná manipulační plocha s plochou pro kontejnery by měla být ponechána v majetku města. K 

převodu částí pozemku pro rozšíření staveb neměla skupina námitky.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb následně jednal s investorem stavby ohledně úprav - 

přeložek a odstranění úseků chodníků v rámci stavby bytového komplexu, přeložky lampy veřejného 

osvětlení a byly odsouhlaseny úpravy pro vjezd vozidel svozové služby a parametry kontejnerového 

stanoviště, které je uzpůsobené pro velkoobjemové kontejnery.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 2. schůzi dne 7.11.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod částí pozemku p.č. 30/1 o výměrách cca 14 m2, cca 45 m2 a cca 163 m2  v k.ú. Předmostí.  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova ve lhůtě od 9.11. do 25.11.2022. 

Rada města Přerova na 4. schůzi dne 24.11.2022 projednala záležitost a podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit převody nemovitých věcí dle bodů 1,2 a 3 návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 30/1 ostatní plocha o celkové výměře 82196 m2 v k.ú. Přerov je součástí veřejného 

prostranství - komunikace, chodníky a veřejná zeleň - v okolí obytných domů na ulici Hranická, Dr. 

M. Horákové, Pod Skalkou v místní části Předmostí. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

  

Paní D*** W***, bytem *** jako vlastník pozemku p.č. st. 784 zast. pl., jehož součástí je stavba 

občanského vybavení č.p. 422 příslušná k části obce Přerov II-Předmostí, pozemku p.č. st. 785 zast. 

pl., jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 421 příslušná k části obce Přerov II-Předmostí a 

pozemku p.č. st. 786 zast. pl., jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 420 příslušná k části 

obce Přerov II-Předmostí požádala počátkem r. 2022 o koupi částí pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí 

za účelem přestavby stávajících objektů na obytný komplex a vybudování velkometrážních bytů.  

V rámci této stavby a po konzultaci s městskou architektkou jsou navržena v přízemí budovy č.p. 422 

parkovací stání a v místě stávajícího schodiště budovy parkovací věž pro osobní automobily pro 

obyvatele těchto nových bytů. Stávající objekty je pro realizaci záměru nutno částečně rozšířit do 



pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova – jedná se o tři části 

pozemku v sousedství zmíněných objektů o celkové výměře cca 222 m2.  

Dále dojde k úpravě stávajících chodníků v okolí budov - vyvolaná přeložka a odstranění části 

chodníků a vybudování nové manipulační plochy s plochou pro velkokapacitní kontejnery. Dále bude 

nutno stranově přemístit lampu veřejného osvětlení. Odbor správy majetku připomínkoval původní 

návrh žadatele a návrh řešení byl následně dle požadavků odboru přepracován a odsouhlasen. Investor 

v rámci manipulační plochy zřídí i dvě nová parkovací stání, které budou náhradou za 1 zrušené 

parkovací stání z důvodu nutnosti zvětšení oblouku vjezdu pro svozové vozidlo. Manipulační plocha 

bude vybudována na pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí v majetku města a z části na pozemku p.č. st. 

784 v k.ú. Předmostí v majetku investora.  

  

V souladu s Vnitřním předpisem 13/2017 "Zásady statutárního města Přerov pro převod nově 

budované infrastruktury do majetku města", investor převede vybudovanou infrastrukturu do majetku 

statutárního města Přerova, kdy kupní cena činí 1% prokazatelně vynaložených nákladů na realizaci, 

maximálně 50.000,- Kč bez DPH. Investor souhlasil s převodem stavebních objektů manipulační 

plocha za cenu 1000,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH. Dále v souladu s tímto vnitřním 

předpisem vlastník pozemku p.č. st. 784 v k.ú. Předmostí daruje statutárnímu městu Přerov část tohoto 

pozemku dotčenou manipulační zpevněnou plochou o výměře cca 26 m2, která bude v majetku města 

a bude veřejně přístupná. 

  

Rada města Přerova na 2. schůzi dne 7.11.2022 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod částí pozemku p.č. 30/1 o výměrách cca 14 m2, cca 45 m2 a cca 163 m2 vše v k.ú. Předmostí. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 9.11. do 25.11.2022.  

  

Dne 1.11.2022 bylo odboru správy majetku oznámeno, že p. W*** uzavřela dne 1.10.2022 kupní 

smlouvu se společností BLACK STORE real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 

626/22, IČ: 10965076, jejímž předmětem je převod pozemků p.č. st. 784, p.č. st. 785 a p.č. st. 786 vše 

v k.ú. Předmostí, jejichž součástí jsou stavby občanského vybavení. Tato společnost také převezme 

realizaci jejího záměru přestavby objektů. Odbor správy majetku má k dispozici kopii této kupní 

smlouvy.  

  

S ohledem na skutečnost, že úplatné převody nemovitých věcí z a do majetku podléhají schválení v 

Zastupitelstvu města Přerova a předpokládané další zasedání Zastupitelstva města Přerova se 

uskuteční v měsíci únoru 2023, požádal investor o projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. Schválením těchto majetkových dispozic by měl investor jistotu, že bude moci počítat 

s využitím pozemků města pro realizaci svého stavebního záměru a dokončit zpracování dokumentace 

pro stavební povolení stavby „REZIDENCE TRINITY“.  

Radě města Přerova je v bodě 1. předkládán k projednání úplatný převod částí pozemku p.č. 30/1 

ostatní plocha o výměrách cca 14 m2, cca 45 m2 a cca 163 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního 

města Přerova do majetku společnosti BLACK STORE real estate, s.r.o. (jako budoucího vlastníka 

pozemků se stavbami občanského vybavení), kdy převod bude realizován tak, že nejprve bude 

uzavřena budoucí kupní smlouva. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od 

doručení písemné výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, 

kterou bude budoucí kupující oprávněn zaslat budoucímu prodávajícímu do 6 měsíců po vydání 

pravomocného stavebního povolení stavby "REZIDENCE TRINITY", kdy součástí výzvy bude 

originál nebo ověřená kopie tohoto stavebního povolení s doložkou vyznačení právní moci a 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, nejpozději však 

do 2 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. Kupní cena ve výši 1.600,- Kč/m2 - cena v místě a čase 

obvyklá je stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Ctiborem Hoškem. V případě, 

že bude převod částí předmětných pozemků podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 3.500,- Kč a budou uhrazeny 

budoucím kupujícím po uzavření budoucí kupní smlouvy. 

V bodě 2. návrhu usnesení je Radě města Přerova předkládán k projednání úplatný převod 

manipulační zpevněné plochy vybudované v rámci stavby „REZIDENCE TRINITY“ na pozemku p.č. 



30/1 a p.č. st. 784 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví investora do majetku statutárního města Přerova. 

Převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a po splnění 

podmínek pro užívání dokončené stavby bude uzavřena kupní smlouva na převod manipulační a 

zpevněné plochy, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

V bodě 3. návrhu usnesení je Radě města Přerova předkládán bezúplatný převod části pozemku p.č. st. 

784 v k.ú. Předmostí dotčeného manipulační zpevněnou plochou z majetku investora do majetku 

statutárního města Přerova. Převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena budoucí darovací 

smlouva. Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy na převod 

Manipulační zpevněné plochy do vlastnictví statutárního města Přerov, nejpozději však do 5 let od 

uzavření budoucí darovací smlouvy. 

  

V případě, že k převodu vlastnického práva ve prospěch společnosti BLACK STORE real estate, s.r.o. 

do 30.4.2023 nedojde, je součástí ujednání budoucí kupní smlouvy dle bodu 1. návrhu usnesení a 

budoucí darovací smlouvy, dle bodu 3. návrhu usnesení rozvazovací podmínka o zániku závazků 

sjednaných těmito smlouvami. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod části pozemku pro rozšíření 

stávajících budov občanského vybavení na ul. Hranická v místní části Předmostí a jejich 

přestavbu na bytové domy a dále úplatný převod manipulační plochy vybudované v rámci této 

stavby a bezúplatný převod pozemku pod touto manipulační plochou po realizaci stavby do 

majetku statutárního města Přerova.  

 

 


