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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 9.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod   nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú.  
Penčičky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovité 
věcí do majetku statutárního - části pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú. Penčičky.

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú. Penčičky, z 
vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina  dne 6.5.2016 nedoporučila  převod pozemku do majetku statutárního města 
Přerov. Vlastník  je povinen zajišťovat  údržbu pozemků. Byl udělen souhlas  na opravu komunikace. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání dne 18.5.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerrova na své schůzi dne 2.6.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 708, ostatní plocha silnice se nachází pod krajskou komunikací II tř., č. 436 směřující z 
Přerova přes Penčice směrem do Tršic.

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel požadavek Místního výboru Penčice na 
převedení části pozemku p.č. 708, ostatní plocha, silnice (příkopy po obou stranách), který je ve 
vlastnictví ČR- ÚZSVM. Důvodem tohoto požadavku jsou stížnosti občanů na katastrofální stav 
dlouhodobě neudržovaného silničních pozemku p.č. 708, v k.ú. Penčičky. 

Podle § 9 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací je vlastníkem silnice II. a III. třídy kraj na jehož 
území se silnice nachází. Na základě této skutečnosti hodlá ČR-ÚZSVM uvedený pozemek převést na 
Olomoucký kraj. Silniční vegetace na silničních pozemcích tvoří součást silnice ( pozemku p.č. 708) a 
vlastník pozemku s ohledem na předpisy o ochraně přírody a krajiny musí o tuto silniční vegetaci 
pečovat.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost Místního výboru 
Penčice na převedení části pozemku p.č. 708, ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky.


