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Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Pavel Košutek, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Marie Doušková

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1, 
ostatní plocha, v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 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 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle bodu 
1 návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a jeho uzavření a podpisu a podpisu 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 12.3.2015  doporučila převod do majetku  města. Jedná se o
plochy  veřejných prostranství   s komunikacemi a chodníky, zelení kolem obytných domů  Jižní čtvrť 
II.

Oddělení územního plánování 



Statutární město Přerov má vydaný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 21.09.2009 
Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 
účinnosti dne 07.10.2009. Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova 
vydalo Změnu č.1 Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné 
povahy nabylo účinnosti dne 06.05.2013.

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, vyplývá, že pozemek parc.č. 5738/1 v 
katastrálním území Přerov se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:

·      stávající plochy bydlení /BB/ - bydlení bytové, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,

·     pozemek zasažen veřejně prospěšnou stavbou D.4.1 – rekonstrukce křižovatky Durychova x 9. 
května,

·      pozemek zasažen veřejně prospěšnou stavbou D.6.7 – cyklistická stezka 9. května,

·      pozemek se nachází v zastavěném území.

Rada města Přerova 

Rada města Přerova dne 7.5.2015  usnesením č. 452/17/7/2015 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
1. schválit bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5738/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace,  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. neusnesla se v podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovitých 
věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5738/1,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5738/1 v k.ú. Přerov se nachází na Jižní čtvrti II, tvoří veřejné prostranství kolem domů 
na Jižní čtvrti II, převážně zelené plochy a místní komunikace, chodník. Uvedený pozemek byl veden 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov na listu vlastnickém pro 
Technické služby města Přerova p.o. Na tento list byl zapsán na základě privatizačního projektu. 
Odbor právní požádal Ministerstvo financí ČR o prověření privatizačního projektu. Ministerstvo 
sdělilo, že tento pozemek neměl být součástí bezúplatného převodu dle schváleného privatizačního 
projektu mezi Ministerstvem financí ČR a městem Přerov. 
Odbor majetku prověřil a požádal Katastrální úřad o provedení zápisu vlastnického práva do katastru 
nemovitosti podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu věcí z vlastnictví ČR do vlastnictví obcí. 
Katastrální úřad Přerov sdělil, že nebyly splněny podmínky pro přechod vlastnického práva a 
vzhledem k tomu statutární město Přerov tento pozemek do vlastnictví nenabylo. O zápis do katastru 
nemovitostí požádala na základě sdělení Magistrátu města Přerova, odboru majetku jeho správy a 
komunálních služeb ČR-ÚZSVM.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě provedeného zápisu v katastru 



nemovitostí požádal odbor správy majetku a komunálních služeb o projednání převodu vlastnického 
práva k uvedenému pozemku v Zastupitelstvu města Přerova. Vzhledem k tomu, že se na tomto 
pozemku nachází komunikace, chodníky a zeleň v okolí obytných domů na Jižní čvtri II , (což zakládá 
veřejný zájem pro bezúplatný převod) doporučuje odbor správy majetku a komunálních služeb 
bezúplatný převod pozemku p.č. 5738/1 v k.ú. Přerov.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost ÚZSVM o vyjádření 
k převodu pozemku p.č. 5738/1 v k.ú. Přerov . Jedná se o veřejné prostranství na sídlišti Jižní 
čvrť II.


