
Pořadové číslo: 17/3.3.2.

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 8.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
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 do majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č.  6840/1 a pozemku po.č. 6802 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší své usnesení č. 353/9/3/2011

2. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 6802, orná půda  označeného dle  geometrického 
plánu č. 5650-123/2012 jako pozemek p.č. 6802/1, orná půda o výměře 51 m2  a  pozemek p.č. 6802/2, 
ost. plocha o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 6840/1, orná půda, označené dle geometrického plánu 
č. 5650-123/2012 jako pozemek p.č. 6840/28, orná půda o výměře 103 m2, v k.ú. Přerov  z vlastnictví 
České republiky - Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha , Husinecká 1024/11a, IČ 
45797072 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost převodu na své 60.schůzi dne 10.4.2013. O 
výsledku jednání Rady města Přerova budou zastupitelé informováni předkladatelem na 
zasedání zastupitelstva.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 6802, orná půda, o výměře 59 m2 se nachází v ulici Osmek a pozemek p.č. 
6840/1 se nachází v městském parku Michalov. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky -
Pozemkového fondu ČR.



Odbor  koncepce a strategického rozvoje připravil  stavbu cyklostezky v ul.Osmek v Přerově. 
Touto stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 6840/1, označené dle geometrického plánu č.5312-11/2011 
jako pozemek p.č. 6840/27 a pozemek p.č. 6802.

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 12.12.2011 schválilo bezúplatný převod 
výše uvedených pozemků.

Na základě sdělení Pozemkového fondu České republiky lze pozemky zastavěné místní 
komunikací převést na město  bezúplatně až po kolaudaci stavby. Z toho důvodu byla uzavřena 
nájemní smlouva mezi Pozemkových fondem ČR a statutárním městem Přerovem dne 8.3.2012.

Vzhledem k vyhotovení nového geometrického plánu  č. 5650-123/2012 došlo ke změně 
parcelního čísla u pozemku p.č.6840/27 na   pozemek p.č. 6840/28. Pozemek p.č. 6802 byl tímto 
geometrickým plánem rozdělen na pozemky  p.č.    6802/1 a p.č. 6802/2. 
Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 31.10.2012. 

Rada města Přerova projednala záležitost převodu na své 60. schůzi dne 10.4.2013.

Vzhledem k těmto  skutečnostem je nutné původní znění usnesení zrušit a schválit nové 
znění.


