
Pořadové číslo: 20/3.3.7.

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 10.10.2013

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
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Bezplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemků p.č. 877/10 a p.č. 877/48 oba v k.ú. Radslavice u Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 877/10, ostatní plocha, o výměře cca 50 m2 a části 
pozemku p.č. 877/48, ostatní plocha, o výměře cca 80 m2 oba v k.ú. Radslavice u Přerova z majetku 
obce Radslavice, se sídlem Radslavice, Na Návsi 103 do majetku statutárního města Přerova.

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi obcí Radslavice (jako 
budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva 
bude uzavřena po dokončení stavby "Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415-1" do 60-ti 
dnů ode dne, kdy budoucí obdarovaný předloží budoucímu dárci geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterými budou zaměřeny převáděné pozemky dotčené stavbou.
       Budoucí obdarovaný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní 
poplatek za vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 76. schůzi konané dne 2.10.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit bezúplatný převod částí pozemků p.č. 877/48 a p.č. 844/10 oba v k.ú. 
Radslavice u Přerova do majetku města v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení.



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 877/10, ostatní plocha, o celkové výměře  509 m2 a pozemek p.č. 877/48, ostatní 
plocha, o celkové výměře 1392 m2 oba v k.ú. Radslavice u Přerova se nachází podél cyklostezky z 
Radslavice směrem k Oldřichovu podél levého břehu toku řeky Bečvy. Pozemky jsou ve vlastnictví 
obce Radslavice.

Obec Radslavice připravovala propojení cyklostezky vedoucí z obce Radslavice s 
cyklostezkou ve směru na Kozlovice, Přerov, které by vedlo pod grymovským mostem. Na základě 
jednání vedení obce Radslavice a statutárního města Přerova bylo dohodnuto, že tuto stavbu bude 
realizovat statutární město Přerov.  Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 15.4.2013 
schválilo finanční krytí akce "Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415". Dle projektové 
dokumentace bude uvedená stavba realizována na pozemcích p.č. 1047/1 a p.č. 1047/4 oba v k.ú. 
Radslavice u Přerova, které jsou ve vlastnictví ČR-Povodí Moravy, s.p. a na částech pozemků p.č. 
877/10 a p.č. 877/47 oba v k.ú. Radslavice u Přerova, které jsou ve vlastnictví obce Radslavice. 
Povodí Moravy souhlasilo s umístěním stavby a byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene zřídit a provozovat místní komunikaci - cyklostezku a nájemní smlouva po dobu 
stavby cyklostezky. 
Současně probíhala jednání s obcí Radslavice o převodu částí pozemků p.č. 877/10 o výměře cca 50 
m2 a části pozemků p.č. 877/47 o výměře cca 80 m2 oba v k.ú. Radslavice u Přerova, na kterých bude 
v rámci uvedené stavby vybudováno parkoviště. Obec Radslavice souhlasila s bezúplatným převodem 
dotčených částí pozemků. Zastupitelstvo obce Radslavice schválilo bezúplatný převod předmětných 
částí pozemků na zasedání dne 25.9.2013.

Vzhledem k tomu, že stavba se nyní realizuje bude uzavřena smlouva o budoucí darovací 
smlouvě a po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena darovací smlouva.

Rada města Přerova na 76. schůzi konané dne 2.10.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit bezúplatný převod částí pozemků do majetku města v rozsahu a za podmínek dle 
návrhu usnesení.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě darovací částí pozemků v k.ú. Radslavice u Přerova - v lokalitě u grymovského mostu, 
na kterých bude statutární město Přerov realizovat parkoviště v rámci stavby cyklostezky.


