
Pořadové číslo:  23/3.3.4. 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Ing. Petr Havránek, vedoucí oddělení 

Marcela Poláková, referent 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – kanalizace vybudované 

na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 475 a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 

475, p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví*** Z*** M***, D*** M*** a 

Z***R*** do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi ***Z*** M***, 

D***M*** a Z*** R*** (jako budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako 

budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1.  

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárci předloží 

budoucímu obdarovanému doklady o povolení užívání stavby kanalizace, nejpozději však do 

3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

2. 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 práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova na 57. schůzi konané dne 24.11.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit bezúplatný převod kanalizace do majetku města. Současně Rada města Přerova na této schůzi 

schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení této kanalizace ve 

prospěch budoucího vlastníka - statutárního města Přerova k tíži pozemků ve vlastnictví fyzických 

osob, kdy služebnost bude zřízena bezplatně. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 783/9 trvalý travní porost o výměře 1350 m2, p.č. 273/4 ostatní plocha o výměře 264 m2 

a p.č. 271/8 trvalý travní porost o výměře 1429 m2 všechny v k.ú. Čekyně tvoří stavba nové 

komunikace pro budoucí rodinné domy v okrajové části Čekyně v blízkosti skladů exekutorského 

úřadu. Tato komunikace navazuje na stávající komunikaci ul. Nad Úvozem na pozemku p.č. 475 v k.ú. 

Čekyně, která je v majetku města Přerova. Pozemek p.č. 783/1 trvalý travní porost o výměře 854 m2 v 

k.ú. Čekyně tvoří plochu podél parcel pro zmíněné rodinné domy a je z části dotčen příjezdovou 

veřejně přístupnou komunikací vedoucí ke skladům exekutorského úřadu i k budoucí lokalitě 

rodinných domů. 

Uvedené pozemky jsou ve spoluvlastnictví manželů *** Z*** M*** a D***M*** k id ½ a Z*** 

R*** k id ½ .  

*** Z*** M***, D*** M*** a Z*** R*** (dále jen investoři), jsou vlastníky pozemků v okrajové 

části Čekyně (v lokalitě zvané Štěpnice a Kančí doly), které jsou územním plánem vymezeny pro 

stavbu rodinných domů. Pro budoucí realizaci staveb rodinných domů na těchto pozemcích investoři 

vybudovali stavby infrastruktury a to komunikace, kanalizaci a veřejné osvětlení. Stavby byly řádně 

povoleny a jsou dokončeny. Investoři je vybudovali výlučně na své náklady a nebyla jim poskytnuta 

dotace z rozpočtu města.  

  

Pro vydání souhlasu s užíváním kanalizace je nutno, aby byla vodoprávnímu úřadu doložena listina, 

která prokáže, že statutární město Přerov, jako vlastník stávající kanalizace v místní části Čekyně, na 

kterou je nová kanalizace napojena, nově vybudovanou kanalizaci převezme. S tím souvisí také 

souhlas s užíváním komunikace, jehož vydání je také podmíněno souhlasem s užíváním kanalizace v 

ní položené. Investoři se proto obrátili na statutární město Přerov s nabídkou bezúplatného převodu 

kanalizace. Kanalizace, která bude sloužit jako dešťová kanalizace, je vedena v komunikacích a je 

napojena na stávající kanalizaci místní části Čekyně v ul. Pod Lipami. Pořizovací cena činila 998.216,- 

Kč, bez DPH. V místní části Čekyně není prozatím kanalizace zakončená ČOV a kanalizace je v 

majetku města. 

  

Vzhledem k tomu, že v době vydání souhlasu s užíváním stavby kanalizace nebude dořešen 

majetkoprávní vztah k pozemkům pod stavbou - nebudou ve vlastnictví města - vyžaduje vodoprávní 

úřad pro vydání souhlasu s užíváním kanalizace doložení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti ve prospěch města, jako budoucího vlastníka veřejné kanalizace. S investory bylo 

dohodnuto, že služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezplatně. Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena po vydání souhlasu s užíváním stavby kanalizace a vyhotovení geometrického plánu na 

vyznačení rozsahu služebnosti včetně ochranného pásma. 

  

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu kanalizace do majetku města na 14. jednání 

koordinační skupiny dne 22.7.2016, kdy neměla k převodu do majetku města námitek.  

  

Místní výbor se k bezúplatnému převodu kanalizace do majetku města vyjádřil kladně.  

  

Komise pro záměry na 20. zasedání dne 12.9.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod vybudované kanalizace do majetku města dle 

bodu 1. návrhu usnesení. Současně na tomto zasedání doporučila Radě města Přerova schválit zřízení 

služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova, jako budoucího vlastníka kanalizace. 



  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod kanalizace, 

vybudované pro lokalitu rodinných domů v místní části Čekyně do majetku města.  

 

 


