
Pořadové číslo: 20/3.3.3

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 9.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5466/291, 
p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293, vše v k.ú. Přerov a infrastruktury na 
pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 
5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1, 
p.č. 5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293  vše   v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

mění usnesení   přijaté  na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 17.6.2013, č. 789/18/3/2012 
a to tak, že nově  zní:

1.Zastupitelstvo města Přerova schvaluje  bezúplatný převod  pozemku p.č. 5466/291, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 339 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Ing. P. a Z. T., pozemku p.č. 
5466/290, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví M. F.,  
pozemku  p.č. 5466/292, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m2 v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví M. a A. F., pozemku p.č 5466/293, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 133 m2  v 
k.ú. Přerov z vlastnictví P.S,  do vlastnictví   statutárního města Přerova.

2. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení 
na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, 
p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1,  p.č. 5466/291, p.č. 
5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293 vše   v k.ú. Přerov, (schválené v kolaudačním  rozhodnutí  
Magistrátu města Přerova, Odboru dopravy  ze dne 10.12.2009, č. 53/2009, kolaudačním rozhodnutí č. 
30/2011, kolaudačním souhlasem  č. 202/2008 vydaného Magistrátem  města Přerova, Stavebním 
úřadem Přerov  dne 22.10.2008 ) z vlastnictví   P. T., M. F., a P. S., do vlastnictví statutárního města 
Přerova.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

Důvodová zpráva:

Odbor  správy majetku a komunálních služeb obdržel od Odboru rozvoje  žádost o uzavření  darovací 
smlouvy na  inženýrské sítě a komunikaci  pro 6 rodinných domů na pozemcích uvedených  v 
kolaudačním  rozhodnutí  Magistrátu města Přerova, Odboru dopravy  ze dne 10.12.2009 č.  53/2009, 
kterým bylo povoleno užívání komunikace. Dále v kolaudačním rozhodnutí č. 30/2009 ze dne 
29.11.2011, kterým bylo povoleno užívání inženýrských sítí a komunikace pro pěší na pozemcích 
uvedených  v tomto rozhodnutí.

V souvislosti s plánovanou  výstavbou rodinných domů  v části Přerov I-Město, ul. Hostýnská 
požádal investor,   o účelovou dotaci  z Programu  výstavby technické infrastruktury na vybudování 
komunikace, chodníku  a  inženýrských sítí.  

V souladu s přijatým programem technické infrastruktury a přijatým usnesením  Zastupitelstva 
města Přerova č. 229/11/6/2007 byla uzavřena smlouva  č. 0502400607 o poskytnutí dotace na 
výstavbu technické infrastruktury (stavbu vodovodního řádu a přípojek, kanalizačního řádu a přípojek, 
plynovodní sítě  a přípojek, veřejného osvětlení, obslužné komunikace a chodníku)  žadatelům 
uvedených v návrhu usnesení. 

Podmínkou  poskytnutí účelové  dotace  je závazek investora, že po vybudování  technické 
infrastruktury  převede stavby inženýrských sítí - (kanalizace, vodovodu  plynovodu a jejich přípojek) 
, obslužné komunikace, chodníku  a veřejného osvětlení (postavených dle stavebního povolení  na 
pozemcích  ve vlastnictví statutárního města Přerova  p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, 
p.č. 5455/1,  p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5734/1 vše   v k.ú. Přerov),  
do vlastnictví statutárního města Přerov.  Dále převede do vlastnictví statutárního města Přerova části 
pozemků ( ve vlastnictví stavebníků) na kterých tyto stavby vznikly, že předmětné pozemky nezatíží  
po celou dobu výstavby  žádnými závazky a omezeními ve prospěch třetích osob, zejména takovými, 
které budou bránit převodu pozemku pod stavbami. Stavby inženýrských sítí, (vodovodu,  kanalizace  
a stavba  plynovodu a jejich přípojek) byly převedeny do vlastnictví správců sítí. 

V souladu s přijatým programem technické infrastruktury se do vlastnictví statutárního města 
Přerova bude  převádět stavba pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení a části pozemků 
ve vlastnictví stavebníků. 

Zastupitelstvo města Přerova  na svém 18. zasedání dne 17.6.2013  usnesením č. 
789/18/3/2013

1. schválilo bezúplatný převod  části pozemku p.č. 5466/16 v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 
5132-136/2009  označené jako pozemek p.č. 5466/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
349 m2  z vlastnictví Ing. P.a Z. T., části pozemku p.č. 5466/5  v k.ú. Přerov dle geometrického plánu  
5132-136/2009  označené  jako pozemek p.č. 5466/52, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 
m2   z vlastnictví  M. F., části p.č. 5466/34 v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5132-136/2009  
označené  jako pozemek p.č. 5466/51, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2,  z 
vlastnictví M. a A. F., části pozemku p.č 5466/8,  v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5132-
136/2009  označené jako pozemek p.č.5466/49 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 144 m2 

vše v k.ú. Přerov z vlastnictví P. S.,  do vlastnictví   statutárního města Přerova.
2. schválilo bezúplatný převod pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích 
p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 
5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1 vše   v k.ú. Přerov, (schválené v 
kolaudačním  rozhodnutí  Magistrátu města Přerova, Odboru dopravy  ze dne 10.12.2009, č. 53/2009, 
kolaudačním rozhodnutí č. 30/2011, kolaudačním souhlasem  č. 202/2008 vydaného Magistrátem  
města Přerova, Stavebním úřadem Přerov  dne 22.10.2008 ) z vlastnictví   P. T., M. F., a P. S., do 
vlastnictví statutárního města Přerova.



Při přípravě smlouvy o bezúplatném převodu odbor majetku zjistil, že v průběhu projednávání  
došlo ze strany vlastníků pozemku k zápisu nového geometrického plánu č. 5719-27/2013 na rozdělení 
pozemků,  tím  k přečílování parcel a změně výměr.  Z tohoto důvodu je třeba, aby Zastupitelstvo 
města Přerova změnilo své usnesení č. 789/18/3/2013  dle návrhu usnesení. 

Důvodem předložení a projednání  této dispozice v orgánech obce je splnění  podmínek  
dotace z Programu podpory technické  infrastruktury na  realizaci  dotované  stavby a následný   
převod těchto nemovitostí  a movitých věcí  do vlastnictví statutárního města Přerova.


