
Pořadové číslo: 16/3.2.1.

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 24.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný převod části pozemku ve zjednodušené evidenci- původ evidence nemovitostí 
p.č.1013/10 o celkové výměře 86 m2, označené dle geometrického plánu č. 279-51/2011  jako 
pozemek p.č. 1013/15, o výměře 32 m2, k.ú. Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města  Přerova na své schůzi dne 9.1.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit bezúplatný převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Část pozemku uvedená v návrhu usnesení se nachází  v ul. U hřiště a  v ul. Předmostská   pod 
komunikací v k.ú. Dluhonice.

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace nechala vyhotovit geometrický plán 
na 



zaměření pozemků pod silnicí II/0857 s dokončenou rekonstrukcí křižovatky. Části pozemku p.č. 
1014/1 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace se nacházejí pod chodníky.

Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje požádala v roce 2010 Odbor 
právní o vyjádření k návrhu na bezúplatný převod daných částí pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice 
za podmínky, že současně bude realizován bezúplatný převod části pozemku ve zjednodušené 
evidenci- parcela původ evidence nemovitostí  p.č. 1013/10 díl "a" o výměře 32 m2, v k.ú. Dluhonice

 Koordinační skupina  na svém jednání dne 16.6.2010  vyslovila souhlas s převodem. Komise 
pro projednávání záměrů na svém jednání dne 12.7.2010  doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr bezúplatného převodu.

Následně však bylo zjištěno že geometrický plán č. 215-31/2006 ze dne 18.3.2010 není možné 
zapsat do katastru nemovitostí, neboť v tomto geometrickém plánu byly některé z nově vzniklých 
pozemků odděleny jako díly a sloučeny s díly jiných vlastníků. Z toho důvodu odbor majetkový a 
právní Krajského úřadu Olomouckého kraje  zajistil vyhotovení nového geometrického plánu.

Dle  nově zpracovaného geometrického plánu č. 279-51/2011  byl předmětem 
majetkoprávního vypořádání pozemků mezi statutárním městem Přerovem a Olomouckým krajem 
části pozemků p.č. 1014/1, ost. plocha, označených dle výše uvedeného GP jako pozemky p.č. 1014/5, 
ost. plocha a 1014/6, ost. plocha v k.ú. Dluhonice (pozemky pod chodníky). Bezúplatný převod těchto 
pozemků byl schválen  Zastupitelstvem města Přerova dne 5.11.2012. 

Odbor správy majetku dodatečně předložil k projednání Radě města Přerova bezúplatný 
převod pozemku  p.č. 1013/15 o výměře 32 m2  v k.ú. Dluhonice.   

Rada města Přerova  na své schůzi dne 20.12.2012 schválila záměr bezúplatného převodu 
dle návrhu usnesení.

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce 
Magistrátu města Přerova ve dnech od 21.12. do 4.1.2012.

Realizací bezúplatného převodu  pozemku uvedeného v návrhu usnesení dojde k dořešení 
majetkoprávních vztahů k pozemkům zastavěných stavbou chodníků a pozemní komunikace v 
ul. U Hřiště a v ul. Předmostská v k.ú. Dluhonice.


