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služeb
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Název návrhu:

Bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 313/8 v k.ú. Újezdec u 
Přerova z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 441/11/3/2012 bod 1. z 16.4.2012, ve které 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 1723 m2, p.č. 313/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 171 m2, p.č. 313/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 125 m2 a p.č. 

313/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z 
vlastnictví z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje úplatný převod a schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 

313/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 1723 m2, p.č. 313/5 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 171 m2, p.č. 313/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

125 m2 a p.č. 313/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 30 m2, vše v k.ú. 
Újezdec u Přerova, z vlastnictví z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, do vlastnictví statutárního města 
Přerova.



Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova bude rozhodovat o podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
dle návrhu usnesení na své 27. schůzi, která se bude konat dne 1.10.2015. Členové Zastupitelstva 
města Přerova budou s výsledkem projednání v Radě města Přerova seznámeni na 10. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 12.10.2015. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov realizovalo v letech 2008 - 2009 stavbu „Příjezdní komunikace Přerov -
Újezdec“ (dále jen „stavba“), která se nachází v Přerovské ulici v místní část Přerov VI-Újezdec a 
kterou tvoří pozemní komunikace se sdruženou stezkou pro pěší a cyklisty. 

Stavba byla zaměřena geometrickým plánem č. 458-3484/2008 ze dne 12.6.2009 mj. na pozemcích 

p.č. 313/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 1723 m2, p.č. 313/5 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 171 m2, p.č. 313/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 125 

m2 a p.č. 313/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 30 m2, vše v k.ú. Újezdec u 
Přerova, které jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, Praha 2 (dále jako „ÚZSVM“). 

Pro úplnost dodáváme, že výše uvedená pozemní komunikace byla zařazena do kategorie místních 
komunikací na základě rozhodnutí Magistrát města Přerova - odbor dopravy ze dne 13.5.2011, 
přičemž pozemek p.č. 313/4 v k.ú. Újezdec u Přerova je veden v pasportu místních komunikací jako 
místní komunikace II. a III. třídy a pozemky p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 313/8 v k.ú. Újezdec u 
Přerova jsou vedeny v katalogu komunikací jako chodník MK IV. třídy a cyklostezka MK IV. třídy. 

Stavba byla vybudována mj. z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jako „SFDI“) ve 
výši 2.160.000,- Kč, kterou SFDI poskytl statutárnímu městu Přerov v rámci akce „Cyklistická stezka 
Přerov – Újezdec“ – ISPROFOND 5718510029 s tím, že k závěrečnému vyhodnocení akce je 
statutární město Přerov povinno doložit SFDI doklad o vypořádání majetkoprávních vztahů k 
pozemkům pod stavbou. 
V této souvislosti uvádíme, že na základě postupně zasílaných žádostí statutárního města Přerova o 
prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce z důvodu nevypořádaných majetkoprávních 
vztahů k pozemkům pod stavbou SFDI prodlužoval termín závěrečného vyhodnocení akce vždy o 6 
měsíců. Dne 22.6.2015 SFDI statutárnímu městu Přerov sdělil, že termín závěrečného vyhodnocení 
akce sice prodlužuje do 31.12.2015, současně však statutární město Přerov upozornil na to, že pokud 
SFDI neobdrží závěrečné vyhodnocení akce se všemi požadovanými podklady do výše uvedeného 
termínu, bude to hodnotit jako porušení smlouvy a podá podnět příslušnému finančnímu úřadu k 
dalšímu řešení, neboť se jedná o akci financovanou již v roce 2008.

Poté, co byl dne 3.2.2011 proveden zápis stavby do katastru nemovitostí na základě geometrického 
plánu č. 458-3484/2008 ze dne 12.6.2009, oslovil tehdejší odbor právní MMPr svým sdělením ze dne 



9.2.2011 ÚZSVM s dotazem, jakým způsobem lze vypořádat majetkoprávní vztahy k výše uvedeným 
pozemkům (např. uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu, kupní smlouvy, směnné smlouvy).

Dne 11.3.2011 ÚZSVM tehdejšímu odboru právnímu MMPr sdělil, že bere žádost na vědomí a 
současně požádal o sdělení, zda se předmětné parcely nachází v pasportu místních komunikací. Poté, 
co byla předmětná pozemní komunikace zařazena na základě rozhodnutí Magistrátu města Přerova -
odbor dopravy ze dne 13.5.2011 do kategorie místní komunikace, zaslal odbor správní MMPr dne 
2.6.2011 ÚZSVM příslušné rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky jsou zastavěny 
místními komunikacemi, měly by být pozemky převedeny do vlastnictví statutárního města Přerova 
bezúplatně.

Přestože dřívější odbor právní MMPr a následně odbor správy majetku a komunálních služeb 
MMPr zaslaly v letech 2011 – 2015 několik urgencí na ÚZSVM, nebyl požadovaný bezúplatný 
převod pozemků z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova dosud 
realizován. 
Překážkou pro realizaci převodu předmětných pozemků z vlastnictví ČR – ÚZSVM byl nejprve 
požadavek ÚZSVM na provedení výmazu předkupního práva, které bylo zapsáno do katastru 
nemovitostí v roce 2009 na základě ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve prospěch statutárního města Přerova ke všem pozemkům ve 
vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM, které se nacházely pod komunikacemi vedenými 
v pasportu (katalogu) místních komunikací statutárního města Přerova.

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost přijala Rada města Přerova na své 36. schůzi konané dne 
4.4.2015 usnesení č. 1399/36/8/2012, kterým v bodě 1. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit bezúplatný převod mj. pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 313/8, vše v k.ú. 
Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova a v bodě 2. 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva mj. k výše uvedeným 
pozemkům.

Dne 16.4.2012 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání usnesení č. 
441/11/3/2012, kterým v bodě 1. schválilo bezúplatný převod mj. pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, 
p.č. 313/7 a p.č. 313/8, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví 
statutárního města Přerova a v bodě 2. schválilo vzdání se předkupního práva mj. k výše 
uvedeným pozemkům. 
Poté, co byl na základě prohlášení statutárního města Přerova ze dne 29.6.2012 o vzdání se 
předkupního práva proveden dne 24.7.2012 v řízení sp.zn. Z-6432/2012-808 výmaz předkupního 
práva z katastru nemovitostí, které bylo zapsáno ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům 
p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova na základě ust. § 101 stavebního 
zákona, měly následovat ze strany ÚZSVM další nezbytné kroky k dokončení bezúplatného převodu 
předmětných pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova. 

ÚZSVM však následně poukázal na to, že některé z předmětných pozemků v k.ú. Újezdec u Přerova 
jsou předmětem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, které je dle ÚZSVM 
nezbytné vypořádat ještě před realizací bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

Vzhledem k tomu, že se blíží termín závěrečného vyhodnocení akce, konalo se mezi zástupci 
statutárního města Přerova a ÚZSVM dne 21.9.2015 jednání, na kterém zástupci ÚZSVM seznámili 
zástupce statutárního města Přerova s aktuálním stavem vyřizování věcných břemen k pozemkům p.č. 
313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova:

1. vzhledem k tomu, že oprávněný z věcného břemene, které má být zřízeno k pozemku p.č. 313/4 v 
k.ú. Újezdec u Přerova v souvislosti se stavbou „RD V*** – Újezdec u Přerova“, již uhradil ÚZSVM 
náhradu za zřízení věcného břemene, ÚZSVM již schvaluje v rámci své organizační struktury návrh na 
vklad věcného břemene do katastru nemovitostí,



2. ÚZSVM má již k dispozici geometrický plán na zaměření věcného břemene, které má být zřízeno k 
pozemkům p.č. 313/4, p.č. 313/5 a p.č. 313/7 v k.ú. Újezdec u Přerova v souvislosti se stavbou 
„Újezdec KTJ Holding, kabel NN“ a po ověření nabývacího titulu (kolaudačního rozhodnutí) bude s 
oprávněným z věcného břemene podepsána smlouva o zřízení věcného břemene, jejíž návrh je ze 
strany ÚZSVM již připraven,

3. smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 313/4 a p.č. 313/5 v k.ú. Újezdec u Přerova v 
souvislosti se stavbou telekomunikační sítě, jejíž investorem je spol. Nej TV, a.s., je již ve 
schvalovacím procesu ÚZSVM.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti zástupci ÚZSVM na jednání sdělili, že lze 
předpokládat, že do konce roku 2015, na který SFDI stanovil termín závěrečného vyhodnocení stavby, 
budou do katastru nemovitostí vložena všechna věcná břemena, stejně jako vlastnické právo 
statutárního města Přerova. S ohledem na časovou tíseň bylo na jednání dohodnuto, že statutární město 
Přerov bezodkladně projedná schválení bezúplatného převodu předmětných pozemků v orgánech 
obce. 

Pro úplnost dodáváme, že kromě věcných břemen, která jsou uvedena v bodě 1 až 3 (viz výše), je 
předmět převodu zatížen věcným břemenem umístění a provozování elektrorozvodného zařízení, které 
bylo vloženo do katastru nemovitostí k tíži pozemku p.č. 313/4 v k.ú. Újezdec u Přerova ve prospěch 
spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, na 
základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.3.2013, na jejímž základě byl povolen vklad 
práva dopovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-1584/2013-808 s 
právními účinky vkladu ke dni 9.5.2013.

Předmětem předlohy je neschválení úplatného převodu a schválení bezúplatného převodu 
pozemků v k.ú. Újezdec u Přerova, které jsou zastavěny stavbou „Příjezdní komunikace Přerov 
– Újezdec“, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova.

Vzhledem k tomu, že ÚZSVM v případě bezúplatných převodů majetku z vlastnictví ČR s 
příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví obcí nově trvá na tom, aby byl v orgánech 
obcí současně neschválen úplatný převod a schválen bezúplatný převod majetku, je nutné zrušit 
část původního usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 441/11/3/2012 bod 1. z 11. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16.4.2012, kterým Zastupitelstvo města Přerova 
pouze schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 313/8 v k.ú. 
Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM do 
vlastnictví statutárního města Přerova (tj. přijmou usnesení dle bodu 1. návrhu na usnesení) a 
nově neschválit úplatný převod a schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 
313/7 a p.č. 313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova (tj. přijmou usnesení dle bodu 2. 
návrhu na usnesení).


