
Pořadové číslo:  26/3.3.2. 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 4961/3 v k.ú.  Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 4961/3 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) o výměře cca 37 m2 v k.ú. Přerov, z majetku Olomouckého kraje se 

sídlem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 do majetku statutárního města 

Přerova. Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi 

Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 jako 

budoucím dárcem a statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným dle přílohy č. 2. 

Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, 

kterým bude stavba zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a převodem 

hradí Statutární město Přerov jako obdarovaný. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova rozhodla na své 63. schůzi dne 16.02.2017 podat zastupitelstvu města návrh 

schválit bezúplatný převod nemovité věci dle návrhu usnesení.  

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 18.01.2017 vyslovila souhlas s bezúplatným převodem části 

p.č. 4961/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 37 m2 v k.ú. Přerov. 

 



Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost dne 12.08.2016 a 30.09.2016 a souhlasí se schválením 

bezúplatného převodu části pozemku uvedeného v návrhu usnesení.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4961/3 v k.ú.  Přerov. 

 

Důvodová zpráva: 

Dotčený pozemek p.č. 4961/3 v k.ú. Přerov se nachází na ulici Kojetínská u křižovatky s ul. Velké 

Novosady. V předmětné části je ul. Kojetínská dopravně vysoce zatíženým úsekem situovaným ve 

středu města.  

S Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným 

Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací byla uzavřena smlouva o právu provést 

stavbu v rámci akce „II/436 Přerov, ul. Kojetínská. Stavba řeší rekonstrukci silnice II/436 na ul. 

Kojetínská mezi křižovatkou s ul. Husova a ul. Velké Novosady.  

Součástí této stavby bude i rekonstrukce přilehlého chodníku ve vlastnictví Statutárního města 

Přerova. Základní šířka chodníku je navržena na 2 m, kdy dojde k rozšíření chodníku na rohu přilehlé 

zástavby z nynějších cca 1,35 m na nově navržené 2 m. Rozšíření tak bude zasahovat do pozemku p.č. 

4961/3 ve vlastnictví Olomouckého kraje. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů Olomoucký kraj 

navrhuje převést část pozemku, do kterého bude zasahovat rozšíření chodníku (cca 37 m2), do 

vlastnictví Statutárního města Přerova.  

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech města je uzavření smlouvy o 

právu provést stavbu II/436 Přerov, ul. Kojetínská a zajištění majetkoprávního vypořádání v 

souvislosti s rozšířením chodníku v rámci předmětné stavby.  

 

 


