
Pořadové číslo: 23/4.4.1.

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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 439/22  a části pozemku p.č. 456/1  v k.ú. Lověšice u Přerova za části 
pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 439/22, označené dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako 

pozemek p.č. 439/27, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m2 a části 
pozemku p.č. 456/1, označené dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako 

pozemek p.č. 456/7, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 38 m2 v k.ú. 
Lověšice u Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany za podmínky, že současně bude 
realizováno bezúplatné nabytí nemovitých věcí z majetku Olomouckého kraje, IČ 
60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany - částí pozemku p.č. 
439/7, označených dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemky p.č. 

439/26, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 32 m2, p.č. 439/28, ostatní 

plocha - silnice, o výměře 24 m2 a p.č. 439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace, o 

výměře 30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova.

2 schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí z majetku Olomouckého kraje, IČ 
60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany - částí pozemku p.č. 
439/7, označených dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemky p.č. 

439/26, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 32 m2, p.č. 439/28, ostatní 



plocha - silnice, o výměře 24 m2 a p.č. 439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace, o 

výměře 30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v předloženém 
znění.

Koordinační skupina

Koordinační skupina doporučila z časových důvodů dne 16.12.2011 uzavřít v souvislosti s 
touto investicí smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a do budoucna s 
vlastníkem pozemku jednat o bezúplatném převodu dotčené části pozemku do vlastnictví 
města.

Rada města Přerova

Záměr - bezúplatný převod nemovitých věcí byl schválen Radou města Přerova dne 12.2.2014 
usnesením č. 3174/85/6/2014, bod 2., následně byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu 
města Přerova ve dnech 14.2.2014 - 3.3.2014.

Rada města Přerova

Bezúplatný převod nemovitých věcí projednala Rada města Přerova dne 24.3.2014 na svém 
87. zasedání, přičemž podává zastupitelstvu města Přerova návrh schválit usnesení v 
předloženém znění.

Důvodová zpráva:

Veškeré pozemky se nachází v ulici Mírová v místní části Přerov - Lověšice a byly dotčeny 
investiční akcí statutárního města Přerova „Přechody pro chodce, Přerov Lověšice – ul. 
Mírová“.
Koordinační skupina doporučila z časových důvodů dne 16.12.2011 uzavřít v souvislosti s 
touto investicí smlouvu o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a do budoucna s 
vlastníkem pozemku jednat o bezúplatném převodu dotčené části pozemku do majetku města 
Přerova.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Olomouckým krajem, zastoupeným 
Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. byla uzavřena dne 9.2.2012. Na základě této smlouvy 
bylo vydáno příslušné povolení pro investora - statutární město Přerov.
Po dokončení stavby vlastník komunikace, kterým je Olomoucký kraj (právo hodpodařit se 
svěřeným majetkem kraje přísluší Správě silnic Olomouckého kraje, p.o.) sdělil, že požaduje 
provést konečné vypořádání této investiční akce vzájemnou směnou pozemků. Proto byl po 
dokončení stavby pořízen geometrický plán pro rozdělení pozemku a změnu hranice mezi 
pozemky, kterým byla oddělena stavba přechodu od tělesa silnice III/0557.
Záměr směnit pozemky byl schválen Radou města Přerova dne 8.1.2014 usnesením č. 
3076/83/6/2014.
V polovině ledna roku 2014 bylo odboru správy majetku a komunálních služeb sděleno, že 
Olomoucký kraj přehodnotil svůj požadavek pozemky vzájemně směnit, ale Rada 



Olomouckého kraje schválila záměr pozemky vzájemně bezúplatně převést (darovací 
smlouvou). 
Smluvní strany se dohodly, že uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 
katastru nemovitostí rovným dílem (každá smluvní strana uhradí kolek v hodnotě 500,--Kč).

Statutární město Přerov a Olomoucký kraj vzájemně bezúplatně převedou pozemky, 
které byly dotčeny stavbou přechodu pro chodce v místní části Lověšice u Přerova.


