
Pořadové číslo: 20/3.3.4

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 věcí do majetku statutárního města  Přerova – pozemků p.č. 7223, 
p.č. 7219, p.č. 7196 , p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272 vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 7223, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
7738 m2, p.č. 7219, ostatní plocha,  ostatní komunikace,  o výměře 3855 m2, p.č. 7196,  ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  o výměře 1257 m2, p.č. 7257,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře  206 m2, p.č. 7204, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 m2, p.č. 7272, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 2847 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví České republiky -
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 
69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

2 neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 7223, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
7738 m2,  p.č. 7219, ostatní plocha,  ostatní komunikace,  o výměře 3855 m2, p.č. 7196 ,  ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1257 m2, p.č. 7257,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře  206 m2, p.č. 7204, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 m2, p.č. 7272, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 2847 m2    z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 
do vlastnictví statutárního města Přerova

3 rozhodlo , že statutární město Přerov nevyužije  předkupní  právo  k pozemku p.č. 7219,  a   p.č.
7257,  vše  v k.ú. Přerov.



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační  skupina na svém jednání dne 1.2.2013 neměla  připomínek za pdmínky, že 
pozemky budou  do majetku  města převedeny  bezplatně.  Pozemky p.č. 7223, p.č. 7196, p.č. 
7272 vše v k.ú. Přerov jsou  veřejně přístupná prostranství  - veřejná zeleň,  a je na Odboru  
majetku,    jestli je chce do svého vlastnictví a bude se o  ně starat.  Odbor koncepce ve 
Vymyslově dosud nemá žádné rozvojové záměry. 
Pozemek p.č. 7219, a p.č. 7257 v k.ú. Přerov je dotčen Opatřením obecné povahy, kterým se 
vydává  územní  plán nebo regulační plán  podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení správy ostatního majetku

Oddělení správy ostatního majetku  požádalo  majetkoprávní oddělení o zařazení těchto 
pozemků do seznamu pozemků určených k převodu. Uvedené pozemky oddělení správy 
majetku a komunálních služeb  požaduje  v souvislosti rozšířením veřejného osvětlení.

Rada města

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.10.2013 usnesením č. 2803/76/6/2013 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova  schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 7223, p.č. 7219, p.č. 
7196, p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272  vše v k.ú. Přerov,  neschválit úplatný převod pozemků 
p.č. 7223, p.č. 7219, p.č. 7196, p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272  vše v k.ú. Přerov, rozhodnout, 
že statutární město Přerov neuplatní předkupní právo k pozemkům p.č.  7219, a p.č. 7257 v 
k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 7223, p.č. 7219, p.č. 7196 , p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272 vše, ostatní plocha, 
ostatní  komunikace  v k.ú. Přerov se nachází v lokalitě Výmyslov. Způsob využití těchto pozemků  je 
ostatní komunikace,  místní a účelové komunikace a veřejná zeleň.  Vlastníkem těchto pozemků je 
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který   požádal statutární město 
Přerov o předložení návrhu úplatného převodu  popř. zamítavého stanoviska k úplatnému převodu po 
projednání v orgánech obce.

Dne 28.8.2013 oddělení správy ostatního majetku  požádalo  majetkoprávní oddělení o 
zařazení těchto pozemků do seznamu pozemků určených k převodu. Uvedené pozemky oddělení 
správy majetku a komunálních služeb  požaduje  v souvislosti rozšířením veřejného osvětlení.

Z časových důvodů tento materiál nebyl předložen Komise pro záměry.  
Pozemek p.č. 7219, a p.č. 7257 v k.ú. Přerov je dotčen Opatřením obecné povahy, kterým se 

vydává  územní  plán nebo regulační plán  podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  - Změna  č. 1. ze dne 
15.4.2013.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je  dořešení právního 
vztahu k nemovitostem  uvedených v návrhu usnesení, které jsou dotčeny veřejným zájmem, 
tvoří ostatní komunikace a veřejné prostranství v  části Přerov I- Město,  lokalita  Výmyslov.


