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Název materiálu:

Úplatný převod pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír z vlastnictví České republiky s 
právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 631/405 (ostatní plocha – kulturní a osvětová 
plocha) o výměře 129 m2 v k.ú. Černovír z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 25.500,- Kč, a to za 
podmínky finančního krytí.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 74. schůzi konané dne 20.8.2013 usnesení č. 
2712/74/6/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 
navrženém znění.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 631/405 (ostatní plocha – kulturní a osvětová plocha) o výměře 129 m2 v k.ú. 
Černovír se nachází na severním okraji statutárního města Olomouce u vojenské střelnice v městské 
části Černovír. Vlastníkem pozemku je Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové (dále jen 
„Lesy ČR“).



Pro úplnost dodáváme, že pozemek p.č. 631/405 v k.ú. Černovír vznikl na základě 
geometrického plánu č. 780-24/2012 ze dne 9.5.2012 oddělením z původního pozemku p.č. 631/3 
(lesní pozemek) o výměře 2870 m2 v k.ú. Černovír, přičemž geometrický plán č. 780-24/2012 ze dne 
9.5.2012 byl do katastru nemovitostí zapsán teprve 7.3.2013 (viz níže). 

Na pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír se nachází pomník popraveným účastníkům 
přerovského povstání. Vlastníkem pomníku včetně příslušenství (tj. dlažby) je statutární město Přerov, 
a to na základě darovací smlouvy, kterou uzavřelo jako obdarovaný se statutárním městem Olomouc 
jako dárcem dne 26.9.2011 (statutární město Přerov nabylo vlastnické právo k pomníku jeho 
převzetím tj. dnem 15.11.2011). 

Dne 21.11.2011 požádal odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr Lesy ČR o 
zaslání sdělení, jakým způsobem by bylo možné vypořádat majetkoprávní vztahy k pozemku pod 
pomníkem včetně příslušenství (tj. dlažbou). Dne 6.1.2012 Lesy ČR v odpovědi uvedly, že 
majetkoprávní vztahy lze vypořádat dvěma způsoby:

1. odkoupením části pozemku pod pomníkem včetně příslušenství (tj. dlažbou) tj. odkoupením 
příslušné části pozemku p.č. 631/3 v k.ú. Černovír,

2. směnou celých pozemků p.č. 631/3 a p.č. 631/207 v k.ú. Černovír s tím, že u této varianty již došlo 
ze strany statutárního města Přerova v roce 2010 (tj. ještě před převodem pomníku z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví statutárního města Přerova) k nabídce parcel p.č. 303 v 
k.ú. Lověšice u Přerova a p.č. 589 a p.č. 167 v k.ú. Žeravice, které však nejsou vhodné ke směně, 
neboť jsou v přenesené působnosti jiné lesní správy a jsou odloučeny od ostatního komplexu státního 
lesa, čímž by nedošlo k zcelování, ale spíše tříštění majetku ve vlastnictví státu.

S ohledem na výše uvedené prověřil odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr 
opětovně všechny lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova a vybral z nich 
ty, které by mohly být s ohledem na jejich velikost a umístění nabídnuty Lesům ČR ke směně za 
pozemek p.č. 631/3 v k.ú. Černovír. Následně předložil celou věc k projednání koordinanční skupině, 
která na svém 3. zasedání konaném dne 10.2.2012 doporučila odprodej nebo směnu části pozemku p.č. 
631/3 v k.ú. Černovír pod památníkem a příslušenstvím (tj. dlažbou), případně zřízení věcného 
břemene k umístění pomníku, přičemž současně upozornila na nutnost řešení přístupu k pomníku.

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr následně dne 16.2.2013 Lesům ČR sdělil, 
že statutární město Přerov má zájem vypořádat majetkoprávní vztahy odkoupením pozemku pod 
pomníkem a příslušenstvím (tj. dlažbou) a současně Lesům ČR navrhl zajistit přístup statutárního 
města Přerova na tento pozemek zřízením věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p.č. 631/3 v 
k.ú. Černovír.

Na základě výše uvedeného sdělení zajistily Lesy ČR geometrický plán č. 780-24/2012 ze dne 
9.5.2012, kterým došlo k zaměření památníku na pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír.

Vzhledem k tomu, že ještě před vyhotovením geometrického plánu č. 780-24/2012 ze dne 
9.5.2012 vybudovalo statutární město Olomouc na pozemku p.č. 631/3 v k.ú. Černovír stavbu 
inlinestezky a Lesy ČR byly v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
kterou uzavřely v roce 2009 se statutárním městem Olomouc, povinny provést zápis inlinestezky do 
katastru nemovitostí, sdělily Lesy ČR odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr dne 
19.9.2012, že k zápisu geometrického plánu č. 780-24/2012 ze dne 9.5.2012 do katastru nemovitostí a 
dalším krokům nezbytným k převodu pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír do vlastnictví statutárního 
města Přerova bude možné přikročit až po zápisu stavby inlinestezky do katastru nemovitostí.

Poté, co byl v návaznosti na provedení zápisu stavby inlinestezky do katastru nemovitostí 
proveden dne 7.3.2013 do katastru nemovitostí zápis geometrického plánu č. 780-24/2012 ze dne 
9.5.2012, vyzvaly Lesy ČR dne 8.3.2013 odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr k tomu, 
aby zajistil podání žádosti statutárního města Přerova na Magistrát města Olomouce – odbor životního 



prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství (dále jen „MMOl – odbor ŽO“) o vydání rozhodnutí o 
odnětí pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Na základě výše uvedené výzvy zajistil odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr 
vyhotovení výpočtu poplatku za odnětí lesního pozemku a vyčíslení škody z trvalého odnětí a na jejím 
základě požádalo statutární město Přerov svým sdělením ze dne 9.4.2013 MMOl – odbor ŽP o vydání 
rozhodnutí o odnětí pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Dne 12.4.2013 vydal MMOl – odbor ŽP rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku p.č. 631/405 v 
k.ú. Černovír z pozemků určených k plnění funkcí lesa, na jehož základě byla statutárnímu městu 
Přerov uložena povinnost uhradit poplatek za odnětí pozemku ve výši 8.690,- Kč. Poté, co výše 
uvedené rozhodnutí nabylo dne 8.5.2013 právní moci a poté, co statutárním městem Přerov dne 
29.5.2013 poplatek uhradilo, byl dne 12.6.2013 proveden zápis geometrického plánu č. č. 780-24/2012 
ze dne 9.5.2012 do katastru nemovitostí.

Dne 9.8.2013 byl odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr doručen ze strany Lesů 
ČR návrh kupní smlouvy, podle něhož má být pozemek p.č. 631/405 v k.ú. Černovír převeden z 
vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR do vlastnictví statutárního města 
Přerova za kupní cenu ve výši 25.500,- Kč. Výše uvedená kupní cena je stanovena jako součet ceny 
pozemku v místě a čase obvyklé, jejíž výše byla stanovena znaleckým posudkem č. 1298-42/2013, 
který vyhotovil znalec Ing. Petr Hošek dne 15.7.2013, ve výši 19.350,- Kč, nákladů spojených s 
vyhotovením geometrického plánu č. 780-24/2012 ze dne 9.5.2012 ve výši 4.750,- Kč a nákladů 
spojených s vyhotovením znaleckého posudku č. 1298-42/2013 ze dne 15.7.2013 ve výši 1.400,- Kč.

K otázce zajištění přístupu k památníku přes pozemek p.č. 631/3 v k.ú. Černovír 
prostřednictvím zřízení věcného břemene uvádíme, že podle sdělení Lesů ČR ze dne 9.5.2012 mohou 
Lesy ČR uzavírat v souladu se Statutem státního podniku Lesy ČR, který vydalo Ministerstvo 
zemědělství ČR v roce 2008, věcná břemena pouze v nezbytném rozsahu (např. el. vedení, potrubí, 
cesty). Vzhledem k tomu, že v případě statutárního města Přerova nedochází k žádným stavbám a 
trvalému ovlivnění vyhrazené části lesa, nebude věcné břemeno dle sdělení Lesů ČR zřizováno. Lesy 
ČR v této souvislosti rovněž upozornily na ust. § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého má každý 
právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí.

Dne 20.8.2013 přijala Rada města Přerova na své 74. schůzi usnesení č. 2712/74/6/2013, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění.

Předmětem předlohy je úplatný převod pozemku pod památníkem popraveným 
účastníkům přerovského povstání, který se nachází na severním okraji statutárního města 
Olomouce u vojenské střelnice v městské části Černovír, z vlastnictví ČR s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví statutárního města Přerova jako 
vlastníka památníku, a to za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku pod 
památníkem.


