
Pořadové číslo: 24/3.6.1

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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

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:

Souhlas s bezúplatným převodem  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 
- pozemku p.č. 4717/30, p.č. 4717/33, p.č. 4717/34, p.č. 4717/35 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

nesouhlasí s převodem pozemku p.č. 4717/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 

278 m2, p.č. 4717/33, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2, p.č. 4717/34, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, p.č. 4717/35, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. 
Přerov, ve prospěch Olomouckého kraje, Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku

Odbor správy  majetku a komunálních služeb,  doporučuje neudělit souhlas  s převodem 
pozemků uvedených v návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva 
města Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází na ul. Osmek, v areálu Střední zemědělské 



školy v Přerově. Pozemky p.č. 4717/33, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 4717/34, zastavěná 
plocha a nádvoří se nachází pod stavbou občanské vybavenosti, bez č.p/č.e, která je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření s majetkem kraje pro Střední 
zemědělskou školu, Přerov, Osmek 47. Pozemky p.č. 4717/30, ostatní plocha a p.č. 4717/35, 
ostatní plocha se nachází pod komunikací. Výše uvedené pozemky jsou zapsány na listu 
vlastnickém č. 60000, vlastnické právo pro ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.
Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel žádost Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o udělení souhlasu s převodem výše uvedených nemovitostí. Tyto 
pozemky byly původně zapsány na listu vlastnickém č. 1 pro MěNV Přerov. 
Na základě odsouhlasených nároků s dotčenými účastníky, rozhodlo MZe, Pozemkový úřad 
Přerov dne 23.1.2012 č.j. 1420/2012-MEZ-130775 o schválení návrhu pozemkové úpravy na 
dokončení scelení části k.ú. Přerov, kde uvedené pozemky byly navrženy pro Statutární město 
Přerov. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství Pozemkového úřadu Přerov k dnešnímu dni 
nenabylo právní moci, poněvadž byla podána žaloba jedním z účastníků řízení ke Krajskému 
soudu v Ostravě, který doposud v tomto řízení nerozhodl.
V návrhu pozemkové úpravy měly být tyto pozemky zapsány na LV 10001, vlastnictví pro 
Statutární město Přerov.
ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dne 29.7.2013 ohlášením podaným na 
Katastrální úřad Přerov, požádal o zápis příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro ČR Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a zapsal tyto nemovitosti na list vlastnictví 
60000 i přesto, že věděl o zahájení pozemkové úpravy Přerov, kde uvedené pozemky byly 
navrženy jako nárok ze scelení (za pozemek p.č. GP 6769 v k.ú. Přerov ). 
Odbor správy majetku města a komunálních služeb upozorňuje, že v případě udělení 
souhlasu s převodem nebude Statutárnímu městu Přerov poskytnuta MZe, Státním 
pozemkovým úřadem Přerov žádná jiná náhrada ze scelení. 
Důvodem předložení této dispozice v orgánech obce je žádost České republiky, Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových o udělení souhlasu s převodem pozemků 
uvedených v návrhu usnesení.


