
Pořadové číslo: 14/3.2.2.

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 22.10.2012

Předloha pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 
5.11.2012

Předkladatel:  MICHAL ZÁCHA, DiS., náměstek primátora

Zpracovatel:   Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku
                       a komunálních služeb
                       Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávního
                       Mgr. PAVEL STOKLASA, referent oddělení majetkoprávního 

Název materiálu:

Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 
(ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 
9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, 
a hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 70960399, se sídlem 
Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 48. schůzi konané dne 18.9.2012 usnesení 
č. 1865/48/7/2012, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené 
v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2. 
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce 
ve dnech 21.9. – 5.10.2012.

Rada města Přerova přijala na své 50. schůzi konané dne 17.10.2012 usnesení 
č. 1938/50/6/2012, kterým podala návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod výše uvedené části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 



Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje a hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) 
o výměře 6989 m2 v k.ú. Přerov, který se nachází na ulici Dvořákova v Přerově. 

Statutární město Přerov jako investor realizovalo v roce 2011 stavbu „Dopravní 
připojení hotelu Jana na ul. Dvořákova“, k jejímuž užívání vydal MMPr – stavební úřad dne 
3.1.2012 pod č.j. MMPr/000903/2012/SKO kolaudační souhlas č. 2/2012. Touto stavbou byla 
dotčena mj. část pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov, která byla zaměřena geometrickým plánem 
č.5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2. Podle citovaného 
geometrického plánu má být díl „a“ pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov přisloučen do pozemku 
p.č. 5023 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany a správě Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany, 
a který je zastavěn pozemní komunikací II/434 ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Již dne 11.1.2011 uzavřely statutární město Přerov jako investor a Olomoucký kraj, 
zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, jako hospodář 
smlouvu o zhodnocení silničního majetku č. MMPr/SML/005/2011,  jejímž předmětem bylo 
poskytnutí vzájemné součinnosti při realizaci stavební akce „Stavební úpravy stávajícího 
dopravního připojení hotelů na ulici Dvořákova v Přerově“, u níž dojde ke zhodnocení 
silničního majetku, která bude realizována dle zpracované projektové dokumentace 
„Dopravní připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova“. 

V čl. IV odst. 6 smlouvy se investor zavázal provést do vydání kolaudačního souhlasu 
o užívání zhodnocení silničního majetku majetkoprávní vypořádání na nemovitostech 
dotčených „Zhodnocením silničního majetku“ na své náklady s tím, že vlastníku ani 
hospodáři dotčených nemovitostí nevzniknou žádné náklady ani závazky s tímto spojené 
(tj. investor se zavázal, že uzavře s Olomouckým krajem darovací smlouvu případně budoucí 
darovací smlouvu).

Koordinační skupina na svém 19. jednání konaném dne 29.6.2012 doporučila převod 
části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov o výměře 43 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Olomouckého kraje.

Komise pro záměry na svém 20. zasedání konaném dne 8.8.2012 přijala usnesení, 
kterým doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova –
bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, 
označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 
43 m2. 

Rada města Přerova přijala na své 48. schůzi konané dne 18.9.2012 usnesení 
č. 1865/48/7/2012, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 
části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené 
v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2. 
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce 
ve dnech 21.9. – 5.10.2012.



Rada města Přerova přijala na své 50. schůzi konané dne 17.10.2012 usnesení 
č. 1938/50/6/2012, kterým podala návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod výše uvedené části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje a hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace. 

Účelem předlohy je schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 5024 
v k.ú. Přerov, na které je nově zbudována část komunikace II/434 ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje a hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace.




