
Pořadové číslo:  27/3.6.2. 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 633/41 v k.ú. 

Předmostí  a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

mění své usnesení č. 717/25/3/2017 schválené na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 

20.02.2017, kdy text usnesení nově zní: 

1. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva *** L*** P*** k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Přerov p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 398 m2 v k.ú. 

Předmostí. 

2. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva D*** W*** k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Přerov p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 31 m2, k části 

pozemku p.č. 526/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 212 m2 a k části pozemku p.č. 

526/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 86 m2 vše v k.ú. Předmostí. 

3. schvaluje uzavření dohody o narovnání vlastnických hranic pozemků ve formě notářského zápisu o 

vydržení vlastnického práva mezi statutárním městem Přerovem, *** L*** P*** a D*** W*** 

učiněné dle ust. § 80 notářského řádu a za podmínek souhlasného prohlášení, které tvoří přílohu 

tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 66. schůzi dne 06.04.2017 podala Zastupitelstvu města Přerova návrh na 

změnu usnesení dle návrhu. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje změnu usnesení v navrženém znění 

 



Důvodová zpráva: 

Na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.02.2017 bylo schváleno uznání 

vydržení části pozemku p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 398 m2 *** L*** 

P***, ***í, zast. matkou *** J*** P*** a části pozemku p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o výměře 31 m2 a části pozemku p.č. 2526/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 

výměře 298 m2 D***W***a uzavření dohody o narovnání vlastnických hranic pozemků ve formě 

notářského zápisu o vydržení vlastnického práva na dotčené části pozemků s žadateli.  

  

V mezidobí došlo jednostranným zásahem ŘSD k přečíslování a rozdělení pozemků v majetku 

města i žadatelů. Předložené geometrické plány tak neodpovídají reálnému číslování, vklad do 

katastru nemovitostí na základě schváleného usnesení tedy nelze zrealizovat. Po přepracování 

geometrických plánů je zapotřebí dle aktuálního číslování parcel změnit znění usnesení dle návrhu. 

Výměra ani rozsah vydržení se nemění. 
  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech města je změna znění 

usnesení o udělení souhlasu s uznáním vydržení vlastnického práva k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Přerov dle aktuálního parcelního číslování dotčených pozemků.  

 

 


