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Název návrhu:

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  pozemku 
p.č. 91 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje bezúplatný a neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova pozemku p.č. 91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 612 m2 v k.ú. Čekyně a části 
pozemku p.č. 4967/1 v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4967/4, 

ostatní plocha, o výměře 87 m2, p.č. 4967/5, ostatní plocha, o výměře 25 m2, p.č. 4967/6, ostatní 

plocha, o výměře 17 m2, p.č. 4967/7, ostatní plocha o výměře 47 m2, p.č. 4967/9, ostatní plocha, o 

výměře 8 m2 vše v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání  dne 8.8.2012 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 22.8.2012 usnesením č. 1782/46/2012  schválila záměr 
statutárního města Přerova úplatný převod pozemků uvedených v návrhu usnesení.

Místní výbor Čekyně

Místní výbor Čekyně souhlasí  s bezúplatným převodem pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně do  vlastnictví 
statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 91, ostatní plocha ostatní komunikace se nachází v k.ú. Čekyně na ul. Zámecká, ve 
vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek p.č. 4967/1 se nachází v 
k.ú. Přerov na ul. Komenského, ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Na tomto pozemku se nachází komunikace ostrůvky na přechodu pro pěší. Dle sdělení je 
investorem těchto ostrůvků statutární město Přerov. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal statutární město Přerov o vyjádření k 
převodu ostrůvků, které se nachází na části pozemku p.č. 4967/1, ostatní plocha, silnice v k.ú. Přerov. 
V rámci převodu tohoto pozemku na Ředitelství silnic a dálnic a Olomoucký kraj, byl tento pozemek 
rozdělen na jednotlivé parcely, které ÚZSVM hodlá převést. Statutárnímu městu Přerov nabízí převod 
části pozemku p.č. 4967/1, dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4967/4, p.č. 4967/5, 
p.č. 49676, p.č. 4967/7 a p.č. 4967/9 vše v k.ú. Přerov. Dále části pozemku p.č. 4967/1 označené jako 
p.č. 4967/4 a p.č. 4967/9 v k.ú. Přerov, které jsou pravděpodobně pod místní komunikací na ul. 
Palackého a Žerotínovo nám.
Rada města Přerova na své schůzi dne 22.8.2012 projednala záměr statutárního města Přerova. o tomto 
byl Úřad pro zastupování státu informován. V souvislosti s převodem pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně 
požádal o předložení této dispozice Zastupitelstvu města Přerova a o sdělení výsledku tohoto 
projednávání.
Důvodem předložení a projednání této dispozice je žádost ÚZSVM o vyjádření zda bude mít 
statutární město Přerov zájem o převod, pozemku tvořícího komunikaci pro pěší v místní části 
Čekyně a v k.ú. Přerov.


