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Název návrhu:

Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, 
p.č. 2433/1, p.č. 5027/15, p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/18, p.č. 5027/19, p.č. 
5027/20, p.č. 5063/10, p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný a neschváluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 540, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 276 m2, p.č. 2433/1, ostatní 

plocha, manipulační plocha, o výměře 4595 m2, p.č. 5027/15, ostatní plocha, silnice, o výměře 61 

m2, p.č. 5027/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m2, p.č. 5027/17, ostatní plocha, 

silnice, o výměře 13 m2, p.č. 5027/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2, p.č. 

5027/19, ostatní plocha, silnice, o výměře 13 m2, p.č. 5027/20, ostatní plocha , ostatní komunikace, o 

výměře 75 m2, p.č. 5063/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 143 m2, p.č. 5063/11, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 121 m2 vše v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

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 výše citované územně plánovací dokumentace vyplývá, že níže uvedené pozemky v katastrálním 
území Přerov se nachází v lokalitách vymezených a určených následovně:

Pozemek parc.č. 540 v katastrálním území Přerov:

·      stávající plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 
dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, 

·      u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu s ustanovením 
§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou obec a to pro Statutární město Přerov,

·      pozemek se nachází v zastavěném území.

Pozemky parc.č. 5063/10 a 5063/11 v katastrálním území Přerov:

·      stávající plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 
dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, s umístěním stávající vybrané místní komunikace, 

·      u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu s ustanovením 
§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou obec a to pro Statutární město Přerov,

·      pozemky se nachází v zastavěném území.

Pozemek parc.č. 2433/1 v katastrálním území Přerov:

·      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 je zasažen stávající trasou cyklistické stezky,  

·      pozemek se nachází v zastavěném území.

Pozemky parc.č. 5027/15, 5027/16, 5027/17 a 5027/18 v katastrálním území Přerov:

·      stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 
městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, s umístěním stávající silnice II/150, 

·      u ploch /UZ/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu s ustanovením 
§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou obec a to pro Statutární město Přerov,

·      pozemky se nachází v zastavěném území.

Pozemky parc.č. 5027/19 a 5027/20 v katastrálním území Přerov:

·      stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 
městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění,



·      pozemky jsou zasaženy stávající trasou cyklistické stezky,  

·      u ploch /UZ/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu s ustanovením 
§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou obec a to pro Statutární město Přerov,

·      pozemky se nachází v zastavěném území

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  
bezúplatný převod nemovitých  věcí  do vlastnictví statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 540, ostatní plocha se nachází na rohu ulic Bratrská a Čapka Drahlovského, částečně pod 
komunikací pro pěší. Pozemek p.č. 2433/1, ostatní plocha, manipulační plocha se nachází na ulici 
Klivárová, tvoří veřejné prostranství kolem obytných domů, částečně se nachází pod komunikacemi 
pro pěší. Pozemky p.č. 5027/15 až 5027/20 se nachází na ul. Žetátovská, částečně pod komunikací II. 
tř., částečně veřejná zeleň, pozemky p.č. 5063/10 a 5363/11 se nachází na ul. Durychova, pod 
komunikací pro pěší. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, který zaslal dotaz, zda statutární město Přerov má zájem o převod uvedených 
pozemků, jelikož jsou pro stát nepotřebné. Tento záměr byl projednán Radou města Přerova usnesení 
č. 3843/100/6/2014. O tomto byl Úřad pro zastupování státu informován, přesto dne 16.7.2015 
požádal o předložení úplatného převodu. V případě bezúplatného převodu o zdůvodnění veřejného 
zájmu. 

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k 
nemovitostem uvedených v návrhu usnesení, které jsou součástí veřejných ploch.


