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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 29.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, 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 věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/4,  
v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –

pozemku p.č. 6868/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 664 m2 v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2 schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 6868/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 664 m2 v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

3 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina



Koordinační skupina dne 19.2.2015 nedoporučuje převod pozemku  do majetku  města. Město 
nemá na pozemku v současnosti ani v budoucnosti žádné rozvojové záměry.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání dne 18.3.2015 doporučila Radě města Přerova  podat 
návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  úplatný ani bezúplatný převod.

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.4.2015 svým usnesením č. 372/14/7/2015 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova ve znění  návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 6868/4,ostatní plocha v k.ú. Přerov se nachází po levé straně vedle železničního 
podjezdu směrem na Předmostí. Uvedený pozemek je ve vlastnictví ČR- Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, který požádal o předložení návrhu úplatného 
převodu uvedených pozemků a sdělení výsledku tohoto projednání. V případě zamítavého 
stanoviska, žádá ÚZSVM o zdůvodnění bezúplatného převodu, tedy skutečnosti, které 
zakládají veřejný zájem. 
Oddělení územního plánování, odboru koncepce a strategického rozvoje v souvislosti s 
vydaným územní plánem sdělilo, že v lokalitě křížení silnice I/55 s železniční tratí „u 
podjezdu Předmostí“ má statutární město Přerov záměr vybudovat propojení cyklostezky 
Velká Dlážka s cyklostezkou Hranická s „cyklopodjezdem“. Na tento záměr byla na konci 
roku 2013 vypracována studie proveditelnosti. Pozemek p. č. 6868/4 v k. ú. Přerov není ve 
studii proveditelnosti zasažen stavbou v žádné variantě, ale také není přesně známa poloha 
„cyklopodjezdu“, která závisí na mnoha faktorech, především zda se bude nebo nebude 
budovat vlaková zastávka Přerov-Předmostí, poloze nových stožárů a dalších sítí budovaných 
nebo překládaných při rekonstrukci železniční stanice Přerov, 2. stavba a další. Pokud 
vycházíme z úrovně dnešních znalostí a předpokladů tento pozemek pro umístění výstavby 
propojení cyklostezek nebude potřebný.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova požádá statutární město Přerov ČR-
ÚZSVM o převod tohoto pozemku. Uvedený záměr úřad projedná v orgánech a potom 
předloží návrh smlouvy.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost ÚZSVM o 
vyjádření k úplatnému, popřípadě bezúplatnému převodu pozemku p.č. 6868/4 v k.ú. 
Přerov do majetku města.


