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2014
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Název materiálu:

Bezúplatný převod pozemku p.č. 5024/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem, 
IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, o zrušení 
darovací smlouvy, kterou dne 18.11.2013 uzavřely statutární město Přerov jako dárce 
a Olomoucký kraj jako obdarovaný k části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná 
plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 

9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 5. schůzi konané dne 11.12.2014 usnesení č. 85/5/8/2014, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění.



Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 5024/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 43 m2 v k.ú. Přerov, který se nachází na ulici Dvořákova v Přerově. 

Statutární město Přerov jako investor realizovalo v roce 2011 stavbu „Dopravní připojení 
hotelu Jana na ul. Dvořákova“, k jejímuž užívání vydal MMPr – stavební úřad dne 3.1.2012 
pod č.j. MMPr/000903/2012/SKO kolaudační souhlas č. 2/2012. Touto stavbou byla dotčena 
mj. část původního pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. 
Přerov, která byla zaměřena nejprve geometrickým plánem č. 5485-186/2011 ze dne 

9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2. Podle citovaného geometrického plánu měl být díl 
„a“ pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov přisloučen k pozemku p.č. 5023 v k.ú. Přerov, který je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc –
Hodolany a správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70960399, 
se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany. Pro úplnost dodáváme, že pozemek p.č. 
5023 v k.ú. Přerov je zastavěn pozemní komunikací II/434 ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Již dne 11.1.2011 uzavřely statutární město Přerov jako investor a Olomoucký kraj, 
zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, jako hospodář 
smlouvu o zhodnocení silničního majetku č. MMPr/SML/005/2011, jejímž předmětem bylo 
poskytnutí vzájemné součinnosti při realizaci stavební akce „Stavební úpravy stávajícího 
dopravního připojení hotelů na ulici Dvořákova v Přerově“, u níž dojde ke zhodnocení 
silničního majetku, která bude realizována dle zpracované projektové dokumentace 
„Dopravní připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova“. V čl. IV odst. 6 smlouvy se investor 
zavázal provést do vydání kolaudačního souhlasu o užívání zhodnocení silničního majetku 
majetkoprávní vypořádání na nemovitostech dotčených „Zhodnocením silničního majetku“ na 
své náklady s tím, že vlastníku ani hospodáři dotčených nemovitostí nevzniknou žádné 
náklady ani závazky s tímto spojené (tj. investor se zavázal, že uzavře s Olomouckým krajem 
darovací smlouvu případně budoucí darovací smlouvu).

Koordinační skupina na svém 19. jednání konaném dne 29.6.2012 doporučila převod části 

pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov o výměře 43 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví Olomouckého kraje.

Komise pro záměry na svém 20. zasedání konaném dne 8.8.2012 přijala usnesení, kterým 
doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 
převod části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v 

geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2. 

Rada města Přerova přijala na své 48. schůzi konané dne 18.9.2012 usnesení č. 
1865/48/7/2012, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části 
pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém 

plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2. Občanská veřejnost 
byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 21.9. –
5.10.2012.
Následně dne 17.10.2012 přijala Rada města Přerova na své 50. schůzi usnesení č. 
1938/50/6/2012, kterým podala návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 



převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5485-

186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje a hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace. 

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 14. zasedání konaném dne 5.11.2012 usnesení č. 
602/14/3/2012, kterým schválilo bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov, 
označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 

m2, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje a hospodaření 
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 

Dne 18.11.2013 uzavřely statutární město Přerov jako dárce a Olomoucký kraj jako 
obdarovaný darovací smlouvu, na jejímž základě statutární město Přerov darovalo 
Olomouckému kraji část pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov, označenou v geometrickém 

plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2, která měla být 
přisloučena k pozemku p.č. 5023 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví Olomouckého 
kraje a hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. 

Dne 19.11.2013 byl na základě darovací smlouvy podán návrh na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí sp.zn. V-4563/2013-808, který však byl rozhodnutím Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, ze dne 9.1.2014 pravomocně 
zamítnut. Důvodem byla skutečnost, že k převáděné části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov, 
označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 

m2, není možné v rámci řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
povolit vklad vlastnického práva ve prospěch Olomouckého kraje a současně provést zápis 
správy ve prospěch Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Přílohou 
podaného návrhu na vklad byl sice dodatek č. 11 ke zřizovací listině Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, na jehož základě Olomoucký kraj předal Správě 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, do správy převáděnou část pozemku p.č. 
5024 v k.ú. Přerov, dodatek č. 11 ke zřizovací listině však nemohl tuto část pozemku 
obsahovat, neboť Olomoucký kraj by tuto část pozemku nabyl v případě povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí teprve ke dni 19.11.2013 (tj. zpětně ke dni podání 
návrhu na vklad).

Převáděnou část pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov je tak možné zapsat do vlastnictví 
Olomouckého kraje a hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 
pouze ve dvou na sebe navazujících krocích, kdy nejprve bude na základě darovací smlouvy 
mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem proveden vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí ve prospěch Olomouckého kraje a následně bude na základě dodatku 
ke zřizovací listině Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, který 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválí až po provedení vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí ve prospěch Olomouckého kraje, proveden zápis správy ve prospěch 
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

Vzhledem k tomu, že za stávajícího stavu zápisů v katastru nemovitostí lze převést část 
pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje pouze tehdy, pokud převáděná část pozemku nebude označena jako díl a 
přisloučena k pozemku ve vlastnictví Olomouckého kraje a správě Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, ale bude označena samostatným parcelním 
číslem, zajistil odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr vyhotovení nového 



geometrického plánu č. 5906-4/2014 ze dne 28.1.2014, ve kterém je převáděná část 
pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov již označena jako pozemek p.č. 5024/5 (ostatní plocha –

silnice) o výměře 43 m2 v k.ú. Přerov. Zápis změn dle výše uvedeného geometrického plánu 
byl proveden do katastru nemovitostí dne 11.4.2014 v řízení sp.zn. Z-4374/2014-808, a to na 
základě žádosti statutárního města Přerova ze dne 14.3.2014.

Dne 5.3.2014 přijala Rada města Přerova na své 86. schůzi usnesení č. 3220/86/6/2014, 
kterým schválila záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 
5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5906-

4/2014 ze dne 28.1.2014 jako pozemek p.č. 5024/5 (ostatní plocha – silnice) o výměře 43 m2. 
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce 
ve dnech 10.3. – 24.3.2014.

Následně dne 9.4.2014 přijala Rada města Přerova přijala na své 88. schůzi usnesení č. 
3320/88/9/2014, kterým podala návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5485-
186/2011 ze dne 9.12.2011 jako pozemek p.č. 5024/5 (ostatní plocha – silnice) o výměře 43 

m2, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje.

Dne 28.4.2014 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 28. zasedání usnesení č. 
1017/23/4/2014, kterým schválilo bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. 
Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5906-4/2014 ze dne 28.1.2014 jako pozemek 

p.č. 5024/5 (ostatní plocha – ostatní silnice) o výměře 43 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje.
Dne 30.4.2014 informoval odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr svým sdělením 
odbor majetkový a právní Krajského úřadu Olomouc o schválení výše uvedené majetkové 
dispozice v orgánech statutárního města Přerova a provedení zápisu změn dle geometrického 
plánu č. 5906-4/2014 ze dne 28.1.2014 do katastru nemovitostí a současně požádal odbor 
majetkový a právní Krajského úřadu Olomouc, aby mu byl po schválení majetkové dispozice 
v orgánech Olomouckého kraje doručen návrh darovací smlouvy k odsouhlasení.

Dne 5.11.2014 zaslal odbor majetkový a právní Krajského úřadu Olomouc odboru 
správy majetku a komunálních služeb MMPr nejen návrh nové darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem k části pozemku p.č. 5024 v k.ú. 
Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5906-4/2014 ze dne 28.1.2014 jako pozemek 

p.č. 5024/5 (ostatní plocha – ostatní silnice) o výměře 43 m2 v k.ú. Přerov, ale rovněž 
návrh dohody mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem o zrušení 
původní darovací smlouvy, kterou dne 18.11.2013 uzavřely statutární město Přerov jako 
dárce a Olomoucký kraj jako obdarovaný k části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha –
jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 

9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2.
Pro úplnost dodáváme, že uzavření výše uvedených smluv bylo schváleno Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje na jeho 12. zasedání konaném dne 19.9.2014 usnesením č. 
UZ/12/30/2014 bod 2., odst. 2.1. a 2.2. 

Dne 11.12.2014 přijala Rada města Přerova na své 5. schůzi konané usnesení č. 85/5/8/2014, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění.
Účelem předlohy je schválení dohody mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým 
krajem o zrušení darovací smlouvy, kterou dne 18.11.2013 uzavřely statutární město 



Přerov jako dárce a Olomoucký kraj jako obdarovaný k části pozemku p.č. 5024 v k.ú. 
Přerov, jejíž součástí je geometrický plán č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011, a to za 
účelem následného uzavření nové darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov 
jako dárcem a Olomouckým krajem jako obdarovaným k části pozemku p.č. 5024 v k.ú. 
Přerov, jejíž součástí bude nově vyhotovený geometrický plán č. 5906-4/2014 ze dne 
28.1.2014.


