
Pořadové číslo:  28/3.3.2 

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 12.5.2017 

Návrh pro 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 5. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, p.č. 

16, p.č. 20, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 160/7/3/2015 ze dne 8.6. 2016, a to tak, že 

nově zní: 

  

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje 

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 15 

ostatní komunikace, ostatní plocha, p.č. 16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.č. 75 ostatní plocha, ostatní komunikace a část pozemku p.č. 

287, dle geometrického plánu č. 414-126/2016 se jedná o p.č. 287/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 297 m2 vše v k.ú. Čekyně, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 

69797111." 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.4.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit 

usnesení dle návrhu na usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v místní části Přerov VII-Čekyně, pod komunikací 

pro pěší (chodník), podél komunikace II. tř. č 436 , ul. Pod Lipami.  

Statutární město Přerov obdrželo žádost od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o 

předložení návrhu úplatného popř. bezúplatného převodu pozemku p.č. 15, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Čekyně. Uvedený záměr byl předložen koordinační skupině, která sdělila, že 

převod doporučuje a dále doporučuje jednat rovněž o převodu pozemků p.č. 297, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 

75 vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Čekyně, na kterých se nachází komunikace pro pěší 

(chodník), která slouží chodcům k přesunu po délce komunikace. (Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, jsou veřejně přístupné chodníky veřejným prostranstvím bez ohledu na to, komu patří). 

Pozemky p.č. 15, p.č. 16 a p.č. 287 v k.ú. Čekyně byly dotčeny předkupním právem podle § 101, 

zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě žádosti ÚZSVM a usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 693/24/4/2017 bylo předkupní 

právo k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, a p.č. 287 v k.ú. Čekyně vymazáno.  

Olomoucký kraj sdělil, že pozemek p.č. 287 je dotčen záborem pod stávající komunikací II/436, 

kterou hodlá rekonstruovat. Překážkou pro podání žádosti o stavební povolení je nedořešený 

právní vztah k části pozemku p.č. 287, na kterém se nachází komunikace ve vlastnictví 

Olomouckého kraje.  

Na základě tohoto byl vyhotoven geometrický plán č. 414-126/2016, kterým se oddělila část 

pozemku p.č. 287 o výměře 15 m2 nacházející se pod komunikací, nově označená výše uvedeným 

geometrickým plánem jako p.č. 287/2, která bude převedena ze strany ÚZSVM do vlastnictví 

Olomouckého kraje. Zbylá část pozemku nově označená jako pozemek p.č. 287/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 297 m2 v k.ú. Čekyně hodlá ÚZSVM převést do vlastnictví 

statutárního města Přerova. Z tohoto důvodu je třeba změnit usnesení Zastupitelstva města 

Přerova č. 160/7/3/2015. 
  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech města je žádost ÚZSVM o 

projednání bezúplatného převodu pozemku p.č. 287/1 v k.ú. Čekyně.  

 

 


