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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 8.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 702/4 v 
k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, p.č. 6863/5, p.č. 6863/6, p.č. 6863/7 a p.č. 6863/8 
vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

pozemku p.č. 702/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2 v k.ú. Želatovice a 

pozemků p.č. 6863/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2, p.č. 6863/5, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 15 m2, p.č. 6863/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 61 m2, p.č. 6863/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m2, p.č. 6863/8, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 845 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví Olomouckého 
kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Olomouc, 
Hodolany, Lipenská 753/120, do vlastnictví statutárního města Přerov. Nabyvatel uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek na návrh 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova

Stanovisko  z  98 schůze Rady města Přerova ze dne 10.9.2014 bude sděleno předkladatelem 
v den konání Zastupitelstva města Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v Přerově na levé straně ul. Želatovská 
směrem do obce Želatovice. 
Statutární město Přerov na pozemcích p.č. 6863/3, p.č. 6863/4, p.č. 6863/5, p.č. 6863/6, 
p.č.6863/7, p.č. 6863/8 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 702/4 v k.ú. Želatovice vybudovalo v 
r. 2013 cyklostezku spojující město Přerov a obec Želatovice. Uvedené pozemky jsou ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, Správě silnic Olomouckého kraje, která hospodaří se 
svěřeným majetkem kraje.
Před výstavbou na základě usnesení z 49. schůze Rady města Přerova č. 1903/49/6/2012 ze 
dne 2.10.2012 byla na část pozemku p.č. 702, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 

cca 8 m2 v k.ú. Želatovice, uzavřena nájemní smlouva mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a Olomouc, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou organizací se sídlem , Lipenská 120, Olomouc IČ: 70960399, 
vykonávající právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje na základě 
zřizovací listiny č.j. H 325/2002 ze dne 28.2.2002 a jejich dodatků, na dobu určitou od data 
uvedeného v rozhodnutí o uzavírce, do data předávacího protokolu o uskutečnění převzetí 

stavby, max. jednoho roku, za cenu 320,- Kč/rok. tj. 40,- Kč/m2/rok .
Dále byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi statutárním 
městem Přerov, IČ: 00301825 jako budoucím oprávněným z věcného břemene a 
Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460 jako budoucím 
povinným z věcného břemene, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc.
Věcné břemeno odpovídá právu oprávněného z věcného břemene strpět, zřídit, a provozovat 

na části pozemku p.č. 702, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 8 m2 v k.ú. 
Želatovice stavbu cyklostezky ve prospěch statutárního města Přerova, oprávněného z 
věcného břemene. Věcné břemeno by bylo zřízeno mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460 jako povinným z věcného břemene, zastoupený 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, 
Olomouc, a statutárním městem Přerov jako oprávněným z věcného břemene. 
Věcné břemeno by bylo zřízeno úplatně a na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu za 
zřízení věcného břemene, která bude stanovena na základě znaleckého posudku a navýšena o 
příslušnou sazbu DPH. 
Po dokončení a vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby cyklostezky, zástupci 
Správy silnic Olomouckého kraje sdělili, že část pozemku p.č. 702, (dle geometrického plánu 
č. 432-62/2013 označenou jako pozemek p.č. 702/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 6 m2) v k.ú. Želatovice převedou statutárnímu městu Přerov. Krajský úřad 
Olomouckého kraje sdělil, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání konaném 
dne 20.6.2014 přijalo usnesení, kterým schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 702/4 v k.ú. 
Želatovice .

Na část pozemku p.č. 6863, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 1000 m2 v k.ú. 
Přerov, byla před výstavbou dne 17.2.2010 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací, 
mezi Olomouckým krajem , se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a a statutárním městem 



Přerov. Po zaměření stavby cyklostezky se jedná o pozemky p.č. 6863/4, p.č. 6863/5, p.č. 
6863/6, p.č. 6863/7, p.č. 6863/8 vše v k.ú. Přerov. Vzhledem tomu, že došlo k rozdělení 

pozemku p.č. 6863 v k.ú. Přerov a navýšení výměry o 3 m2 ( tj. na 1003 m2), pracovnice 
Olomouckého kraje sdělila, že je třeba tuto dispozici projednat opětovně v orgánech 
Olomouckého kraje a doporučila tuto dispozici projednat i v orgánech statutárního města 
Přerova.
  
Důvodem předložení této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k 
pozemku p.č. 702/4 v k.ú. Želatovice, a pozemkům p.č. 6863/4, p.č. 6863/5, p.č. 6863/6, 
p.č. 6863/7, p.č. 6863/8 v k.ú. Přerov, které jsou dotčeny stavbou cyklostezky v spojující 
město Přerov a obec Želatovice.


