
Pořadové číslo: 21/3.3.4

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 27.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 12. 
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 - pozemku p.č.  831/40, 
p.č. 831/41,  p.č. 831/47,  p.č. 831/48, p.č. 831/50, p.č. 831/52,   v k.ú. Újezdec u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 831/40, ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře  152 m2,  p.č. 831/41,ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m2,  p.č. 831/47,ostatní plocha,  
ostatní komunikace, o výměře 53 m2, p.č. 831/48, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 527 m2, p.č. 
831/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, p.č. 831/52, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 155 m2  vše  v k.ú. Újezdec u Přerova 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: 30.6.2014

2 neschvaluje úplatný převod pozemků  p.č. 831/40, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  
152 m2,  p.č. 831/41, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m2,  p.č. 831/47, ostatní plocha,  ostatní 
komunikace, o výměře 53 m2, p.č. 831/48, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 527 m2, p.č. 831/50, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, p.č. 831/52, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
155 m2  vše  v k.ú. Újezdec u Přerova 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.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Komise pro záměry



Komise pro záměry  na svém  zasedání dne 22.2.2010 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr  bezúplatný převod pozemků uvedených v návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své schůzi dne 24.3.2010 usnesením č. 3415/83/6/2010 schválila 
záměr statutárního města Přerova  bezúplatný převod pozemků uvedených v návrhu usnesení.

Rada  města Přerova na své schůzi dne 23.10.2013 usnesením č. 2861/78/6/2013  podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod a neschválit úplatný převod 
dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou situovány  podél ul. 9. května směrem na Horní 
Moštěnici  před areálem  Montáží a.s. Přerov.  Vlastníkem těchto pozemků je  ČR-Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, který  zaslal žádost o vyjádření k převodu těchto pozemků. 
Na základě této žádosti byl v r. 2010 projednán  v Komisi a následně v Radě města Přerova  záměr 
statutárního města Přerova - bezúplatný převod části  pozemku p.č. 831/8,  a části pozemku p.č. 
831/31,   v k.ú. Újezdec u Přerova.  

V průběhu  projednávání převodu došlo k  rozdělení těchto pozemků  geometrickým plánem. 
Po provedení geometrického plánu  část pozemku p.č. 831/8,   dnes tvoří  pozemky p.č. 831/41, a  p.č. 
831/40,  a  část pozemku p.č. 831/3,  dnes  pozemky p.č. 831/47,  p.č. 581/48,  p.č. 831/50,  p.č. 
831/52 v k.ú. Přerov.

Dne 18.9.2013 zaslal  ÚZSVM  žádost  o vyjádření k  bezúplatnému  převodu pozemků p.č. 
831/40, pč. 831/41, p.č. 831/47, p.č. 831/50,  a  p.č. 831/52,  v k.ú. Újezdec u Přerova a  dne 
25.11.2013 dodatečně opravenou verzi kde je žádost  o převod  i pozemku p.č. 831/48 v k.ú. Újezdec u 
Přerova.

Žádost byla předložena  dne 30.8. 2013 opětovně koordinační skupině, která nemá k převodu 
námitek, poněvadž  tyto pozemky budou   v budoucnu  využity pro budoucí chodník,   případně 
cyklostezku.

Rada města Přerova  na své schůzi dne 2.10.2013  schválila záměr statutárního města Přerova  
úplatný převod nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení.

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 .


