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Název materiálu:

Bezúplatný převod nemovité věcí do majetku statutárního města Přerova - komunikace 
na částech pozemků p.č. 351 a p.č. 415 oba v k.ú. Vinary u Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný převod pozemní příjezdové komunikace zřízené  na částech pozemků p.č. 415 a 
p.č. 351 oba v k.ú. Vinary u Přerova (dle geometrického plánu č. 379-116/2011 pozemky označené 
jako p.č. 415/2 a p.č. 351/2 v k.ú. Vinary u Přerova) ze společného jmění manželů L. a H. V. do 
vlastnictví statutárního  města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost převodu komunikace na 55. schůzi dne 29.1.2013. 
O výsledku jednání Rady města Přerova budou zastupitelé informováni předkladatelem na 
zasedání zastupitelstva.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Odbor koncepce a strategického rozvoje konstatuje, že bezúplatný převod komunikace na 
pozemcích  p.č. 415 a p.č. 351  v k.ú. Vinary u Přerova je v souladu se Smlouvou o poskytnutí 



dotace č. 0502400707 ze dne 17.12.2007 a s ustanoveními Vnitřního předpisu 16/2005 
Program podpory výstavby technické infrastruktury.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 415, ostatní plocha, o celkové výměře 871 m2 a p.č. 351, trvalý travní porost, o 
celkové výměře 1367 m2 oba v k.ú. Vinary u Přerova jsou součástí komunikace a přilehlých ploch v 
ulici Růžová v místní části Vinary. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Manželé L. a H. V. měli v r. 2007 záměr vybudovat rodinný dům na konci ulice Růžová v 
místní části Vinary. Pro zajištění přístupu a příjezdu k tomuto rodinnému domu bylo nutno vybudovat 
prodloužení příjezdové komunikace, vodovod a kanalizaci k plánované stavbě domu na pozemcích 
p.č. 415 a p.č. 351 oba v k.ú. Vinary u Přerova, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Na stavbu této infrastruktury požádali manželé V. město Přerov o poskytnutí dotace v souladu 
s Vnitřním předpisem 16/2005 Program podpory výstavby technické infrastruktury vydaným Radou 
města Přerova na 53. schůzi konané dne 25.8.2005. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 
výstavbu technické infrastruktury bylo schváleno na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
konaného dne 10.12.2007. Smlouva byla uzavřena dne 17.12.2007. Poskytnutí dotace bylo podmíněno 
závazkem investora - manž. V., že po vybudování prodloužení  komunikace tuto bezúplatně převede 
do majetku statutárního města Přerova. 

Nyní manželé V. předložili odboru koncepce a strategického rozvoje doklady prokazující 
dokončení staveb technické infrastruktury, darovací smlouvu, kterou darovali vybudovaný vodovod a 
kanalizaci provozovateli společnosti Vodovody a kanalizace Přerova a.s. a dále předložili kolaudační 
rozhodnutí na stavbu příjezdové komunikace k novostavbě RD a geometrický plán s vyznačením 
stavby komunikace. Tím manželé V. splnili podmínky pro uzavření darovací smlouvy. 

Rada města Přerova projednala záležitost převodu komunikace na 55. schůzi dne 29.1.2013. O 
výsledku jednání Rady města Přerova budou zastupitelé informováni předkladatelem na zasedání 
zastupitelstva.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit bezúplatný převod prodloužení příjezdové komunikace ul. Růžová v místní 
části Vinary k novému rodinnému domu, na jehož vybudování město poskytlo dotaci z 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury.


