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Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora
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komunálních služeb
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Název materiálu:

Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -  pozemku  
p.č. 313/6  v k.ú. Újezdec u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  pozemku  p.č. 313/6, ostatní 
plocha, o výměře 1158 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ 59797111 
do vlastnictví statutárního města Přerova.

2 schvaluje bezúplatný převod  pozemku  p.č. 313/6, ostatní plocha, o výměře 1158 m2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ 59797111 do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

3 rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 313/6 v k.ú. 
Újezdec u Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 52. schůzi dne 20.11.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova- úplatný převod pozemku p.č. 316/6 v 
k.ú. Újezdec u Přerova  a schválit vzdání se předkupního práva k tomuto pozemku.

Důvodová zpráva:



Pozemek  se nachází  v místní části Přerov VI– Újezdec. Pozemek   je součástí  místní 
komunikace, která  vede z Přerova  od autosalonu Suzuki  do místní části Újezdec. 

Magistrát  města Přerova obdržel  žádost  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM)  o vyjádření  k úplatnému  převodu   pozemku  p.č. 313/6 ostatní plocha o výměře 1158 m2  

v  k.ú. Újezdec u Přerova.  Tento pozemek je součástí nově vzniklé komunikace  se sdruženou  
stezkou pro pěší a cyklisty, která byla zařazena  dle "Rozhodnutí"  Magistrátu města Přerova, Odboru 
dopravy,  do kategorie místních komunikací. Vzhledem tomu, že statutární město Přerov  k tomuto 
pozemku uplatnilo předkupní právo  dle § 101  zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění, ÚZSVM žádá  o 
sdělení, zda statutární město Přerov  má zájem o úplatný převod.

Záměr převodu pozemku  p.č. 313/6  byl dne 2.11.2012 předložen  Koordinační skupině, která 
vyslovila souhlas s převodem do vlastnictví obce.

Rada města  Přerova na své 52. schůzi dne 20.11.2012 svým usnesením č. 2037/52/8/2012 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova : 
1 neschválit záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  pozemku  p.č. 313/6, ostatní 
plocha, o výměře 1158 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ 59797111 
do vlastnictví statutárního města Přerova.
2 schválila záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  pozemku  p.č. 313/6, ostatní 
plocha, o výměře 1158 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2,  IČ 59797111 
do vlastnictví statutárního města Přerova.
3 schválit vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Vzhledem k tomu, že  pozemek je  součástí místní komunikace a statutární město Přerov  
provádí správu a  údržbu  této komunikace,  požaduje  převést tento pozemek bezúplatně. Po přijetí 
usnesení bude osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a požádán o bezúplatný 
převod pozemku.

Na listu vlastnictví 60000 (vlastník ČR-ÚZSVM) vedený u  Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, je pro pozemek uvedený v návrhu usnesení  zapsáno na 
základě schváleného územního plánu a podle  § 101 stavebního zákona,  předkupní právo pro  
statutární město Přerov.  Úřad pro zastupování státu požaduje, aby  statutární  město Přerov se vzdalo 
předkupního práva k   pozemku  v návrhu usnesení.  

Na jednání  s pracovníky ÚZSVM bylo přislíbeno, že  budou  na statutární město Přerov 
převedeny bezúplatně pozemky na kterých se nachází místní komunikace.  U   pozemků,  kde je  
zapsáno předkupní právo podle ust. § 101 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ÚZSVM požaduje  než  dojde k  bezúplatnému převodu, aby se  statutární město 
Přerov  vzdalo svého  předkupního práva.  ÚZSVM nemá však povinnost poté co se statutární město 
Přerov  předkupního práva vzdá, pozemky převést.

Důvodem předložení této dispozice je žádost ÚZSVM, který  se dotazuje, zda statutární 
město Přerov jeví zájem o  pozemek p.č. 313/6, ostatní plocha , ostatní komunikace  v k.ú. 
Újezdec u Přerova. Po přijetí usnesení bude osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a požádán o bezúplatný převod pozemku.


