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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 7.10.2013

Předloha pro 20. zasedání 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
Mgr. PAVEL STOKLASA, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod pozemků p.č. 228/10, p.č. 228/11 a částí pozemku p.č. 228/21 
v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší své usnesení č. 646/15/4/2012 z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
10.12.2012, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 228/10 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 47 m2 a p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 25 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, do 
vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 37.080,- Kč.

2. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 228/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
47 m2, p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2 a částí pozemku p.č. 228/21 
(ostatní plocha – dráha) označených v geometrickém plánu č. 388-122/2013 ze dne 9.8.2013 jako 
pozemky p.č. 228/13 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 121 m2 a p.č. 228/14 (ostatní plocha –
jiná plocha) o výměře 52 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví České republiky 
a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Nusle, Praha 4, do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Komise pro záměry:



Komise pro záměry na svém 21. zasedání konaném dne 10.10.2012 přijala usnesení č. UKM/21/B-
1/2012, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
úplatný převod pozemků p.č. 228/10 a 228/11, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví České 
republiky a příslušnosti hospodařit pro ŘSD do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve 
výši 37.080,- Kč. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 51. schůzi konané dne 7.11.2012 usnesení č. 1991/51/6/2012, 
kterým podala návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 228/10 a 
228/11, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 37.080,- Kč.

Rada města Přerova přijala na své 76. schůzi konané dne 2.10.2013 usnesení č. 2801/76/6/2013, 
kterým podala návrhu Zastupitelstvu města Přerova zrušit jeho usnesení č. 646/15/4/2012 ze dne 
10.12.2012 dle bodu 1. návrhu na usnesení a schválit bezúplatný převod pozemků dle bodu 2. návrhu 
na usnesení.

Zastupitelstvo města Přerova:

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 15. zasedání konaném dne 10.12.2012 usnesení 
č. 646/15/4/2012, kterým schválilo úplatný převod pozemků p.č. 228/10 a 228/11, oba v k.ú. Lověšice 
u Přerova z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 37.080,- Kč.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov realizovalo v letech 2008 - 2009 za použití dotace od Státního 
fondu dopravní infrastruktury investiční akci – stavbu „Lověšice, přechod přes silnici I/55“. 
Vzhledem k tomu, že při přípravě závěrečného vyhodnocení akce odbor koncepce 
a strategického rozvoje MMPr zjistil, že nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy k částem 
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 228 v k.ú. 
Lověšice u Přerova, na nichž se nachází stavby chodníků jako součást výše uvedené stavby, 
požádal dne 11.4.2012 odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr o součinnost 
při vypořádání majetkoprávních vztahů k předmětným částem výše uvedeného pozemku, 
který je ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4 (dále jen „ŘSD“).

S ohledem na skutečnost, že již dne 23.2.2009 byla mezi ŘSD jako půjčitelem 
a statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem uzavřena smlouvu o výpůjčce č. 2/09-IV/V, 
na jejímž základě ŘSD přenechalo statutárnímu městu Přerov do užívání část pozemku 
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 228 o výměře 48 m2

v k.ú. Lověšice u Přerova za účelem stavby a umístění ochranného ostrůvku u přechodu 
pro chodce v rámci stavby „Lověšice, přechod přes silnici I/55“, požádal odbor správy 
majetku a komunálních služeb MMPr dne 18.4.2012 ŘSD o zaslání sdělení, zda by bylo 
možné uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce, kterým by došlo k rozšíření předmětu 
výpůjčky i o část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr 
(PK) p.č. 228 v k.ú. Lověšice u Přerova, na kterém se nachází chodník jako součást stavby
„Lověšice, přechod přes silnici I/55“.

ŘSD ve své odpovědi dne 10.7.2012 odboru správy majetku a komunálních služeb 
MMPr sdělilo, že zatímco smlouva o výpůjčce řešila umístění ochranného ostrůvku a byla 
uzavřena na dobu určitou 8 let od protokolárního předání pozemku, stavba chodníku 
v majetku statutárního města Přerova navazuje na stávající chodníky a nepředpokládá se 
změna nebo úprava trasy chodníků. Z tohoto důvodu ŘSD navrhlo, aby statutární město 



Přerov zpracovalo zaměření vybudovaných chodníků, provedlo oddělení pozemku a následně 
požádalo ŘSD o vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku pod chodníkem. 

V návaznosti na výše uvedené sdělení ŘSD zajistil odbor správy majetku a komunálních 
služeb MMPr vyhotovení geometrického plánu č. 374-96/2012 ze dne 6.8.2012, kterým byly 
chodníky zaměřeny na pozemcích p.č. 228/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 47 m2 a p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2, 
oba v k.ú. Lověšice u Přerova, které jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit pro ŘSD, a dále na pozemku p.č. 228/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 
o výměře 5 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Na základě geometrického plánu č. 374-96/2012 ze dne 6.8.2012 byl dne 2.10.2012 proveden 
zápis pozemků p.č. 228/10, 228/11 a 228/12 v k.ú. Lověšice u Přerova do katastru nemovitostí 
v řízení sp.zn. Z-8612/2012-808.

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr dále zajistil u znalce Jiřího Pazdery 
vyhotovení znaleckého posudku č. 125/12 ze dne 3.9.2012, kterým byla stanovena cena 
pozemků p.č. 228/10 a 228/11 v k.ú. Lověšice u Přerova v místě a čase obvyklá i cena zjištěná 
v celkové výši 37.080,- Kč.

S ohledem na časovou tíseň a skutečnost, že Ředitelství silnic a dálnic ČR navrhlo
vypořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům p.č. 228/10 a 228/11 v k.ú. Lověšice u Přerova 
úplatným převodem pozemků z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Přerova, nebyla celá věc projednávána 
v koordinanční skupině.

Komise pro záměry na svém 21. zasedání konaném dne 10.10.2012 přijala usnesení, 
kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
úplatný převod pozemků p.č. 228/10 a 228/11, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví 
České republiky a příslušnosti hospodařit pro ŘSD do vlastnictví statutárního města Přerova 
za kupní cenu ve výši 37.080,- Kč. 

Následně dne 12.10.2012 požádal odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr 
ŘSD o zaslání sdělení, zda je ochotno realizovat úplatný převod pozemků p.č. 228/10 
a 228/11, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, za kupní cenu ve výši 37.080,- Kč s tím, že odbor 
správy majetku a komunálních služeb MMPr po doručení souhlasu ŘSD zajistí projednání 
celé věci v orgánech obce.

ŘSD ve své odpovědi dne 22.10.2012 sdělilo, že s úplatným převodem předmětných 
pozemků za cenu 37.080,- Kč souhlasí. Dle ŘSD však bude možné uzavřít kupní smlouvu 
až po vydání rozhodnutí o nepotřebnosti majetku státu s tím, že k vydání tohoto rozhodnutí je 
třeba doložit výpis z usnesení zastupitelstva a prohlášení, že město Přerov je vlastníkem 
stavby, která se na předmětných parcelách nachází.

V návaznosti na výše uvedené přijala Rady města Přerova na své 51. schůzi konané dne 
7.11.2012 usnesení č. 1991/51/6/2012, kterým podala návrhu Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod pozemků p.č. 228/10 a 228/11, oba v k.ú. Lověšice u Přerova,
z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro ŘSD do vlastnictví statutárního města Přerova 
za kupní cenu ve výši 37.080,- Kč. Výše uvedený převod pozemků schválilo Zastupitelstvo 
města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10.12.2012 usnesením č. 646/15/4/2012.



Následně dne 14.12.2012 zaslal odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr 
na ŘSD - správu Olomouc v souladu s jejími pokyny výpis usnesení Zastupitelstva města 
Přerova a prohlášení statutárního města Přerova, že je vlastníkem stavby.

Dne 20.3.2013 však ŘSD - správa Olomouc odboru správy majetku a komunálních 
služeb MMPr oznámila, že vydání rozhodnutí o nepotřebnosti majetku státu bylo ze strany 
ŘSD – generálního ředitelství zamítnuto s odůvodněním, že statutární město Přerov jako 
vlastník místní komunikace musí geometrickým plánem oddělit rovněž části pozemků, na 
kterých se nachází náspy za chodníky. V návaznosti na tuto skutečnost požádala ŘSD –
správa Olomouc odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr, aby nechalo vypracovat 
nový geometrický plán a na jeho základě požádalo ŘSD – správu Olomouc o bezúplatný 
převod jako nově zaměřených pozemků, tak i pozemků p.č. 228/10 a 228/11, oba v k.ú. 
Lověšice u Přerova, které měly být dle původního sdělení ŘSD převedeny do vlastnictví 
statutárního města Přerova úplatně.

V návaznosti na dodatečný požadavek ŘSD zajistil odbor správy majetku 
a komunálních služeb MMPr geometrický plán č. 374-96/2012 ze dne 6.8.2012, kterým byly 
na částech pozemku p.č. 228/21 (ostatní plocha – dráha) označených jako pozemky 
p.č. 228/13 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 121 m2 a p.č. 228/14 (ostatní plocha –
jiná plocha) o výměře 52 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, který je ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit pro ŘSD, zaměřeny náspy navazující na chodníky.

Pro úplnost dodáváme, že časová prodleva mezi doručením výzvy ŘSD k zajištění 
geometrického plánu a vyhotovením geometrického plánu č. 388-122/2013 ze dne 9.8.2013 
byla způsobena obnovou katastrálního operátu v k.ú. Lověšice u Přerova, v jejímž rámci došlo 
mj. k tomu, že namísto původního pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
Pozemkový katastr (PK) p.č. 228 o výměře 16023 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova je v katastru 
nemovitostí v současné době veden veden pozemek p.č. 228/21 (ostatní plocha – dráha) 
o výměře 16023 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Rovněž upozorňujeme na to, že pozemky p.č. 228/10, 228/11 a 228/21, vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova, jsou zatíženy věcným břemenem ve prospěch spol. SB fotoenergie CZ 
s.r.o., IČ 28617819, se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, Přerov, spočívajícím 
v právu zřídit a provozovat na dotčených pozemcích kabelové vedení VN, které bylo 
do katastru nemovitostí vloženo na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 
19.3.2012 v řízení sp.zn. V- 1127/2012-808 s právními účinky vkladu ke sni 28.3.2012 
a dále na to, že pozemky p.č. 228/10 a 228/11, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, jsou zatíženy 
předkupním právem ve prospěch statutárního města Přerova dle ust. § 101 zákona 
č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě opatření obecné 
povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán.

S ohledem na časovou tíseň a skutečnost, že ŘSD nově navrhlo vypořádat 
majetkoprávní vztahy mezi ŘSD a statutárním městem Přerov bezúplatným převodem 
pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova, nebyla celá věc projednávána 
v koordinanční skupině ani Komisi pro záměry.

Rada města Přerova přijala na své 76. schůzi konané dne 2.10.2013 usnesení 
č. 2801/76/6/2013, kterým podala návrhu Zastupitelstvu města Přerova zrušit jeho usnesení č. 



646/15/4/2012 ze dne 10.12.2012 dle bodu 1. návrhu na usnesení a schválit bezúplatný převod 
pozemků dle bodu 2. návrhu na usnesení.

Předmětem předlohy je bezúplatný převod pozemků p.č. 228/10 a p.č. 228/11, 
oba v k.ú. Lověšice u Přerova, na kterých se nachází chodníky jako součást stavby 
„Lověšice, přechod přes silnici I/55“, a částí pozemku p.č. 228/21 v k.ú. Lověšice 
u Přerova, na kterých se nachází náspy navazující na tyto chodníky, z vlastnictví ČR 
a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního 
města Přerova.


