
Pořadové číslo:  31/3.3.3 

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 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku 

p.č. 91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 913 vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 143 m2 oba v k.ú. Čekyně, z 

vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábř. 

390/42 Praha 2, Nové Město, za cenu 95 000,-Kč , ve znění přílohy 

 

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: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina dne 31.3.2017 sdělila, že nemá námitek k převodu  pozemku p.č. 913 v k.ú. 

Čekyně  do majetku města. 

 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického  rozvoje sdělil, že využití celého pozemku p. č. 91 v k. ú. Čekyně je 

určeno územním plánem jako plocha veřejně přístupného prostranství pro dopravu a v současné době  

je přes tento pozemek veden přístup k fotbalovému hřišti a celému sportovnímu areálu z centra místní 

části Čekyně . Z výše uvedeného důvodů Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr doporučuje 

získat pozemek do vlastnictví statutárního města Přerova. 



 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 26.4.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova  převod pozemku p.č. 913 v k.ú. Čekyně. 

Komise pro záměry na svém jednání  dne 8.8.2012 doporučila Radě města Přerova  schválit záměr 

statutárního města Přerova bezúplatný převod pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.8.2017  usnesením č. 3079/75/72017 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod dle návrhu usnesení 

 

Místní výbor Čekyně 

Místní výbor Čekyně souhlasí  s bezúplatným převodem pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně do  vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 91, ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Čekyně se nachází v místní části Přerov VII 

- Čekyně, na ul. Zámecká ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Jedná se o účelovou komunikaci, která spojuje přilehlé obytné nemovitosti a fotbalové hřiště na ul. 

Zámecká. Správu této komunikace provádí statutární město Přerov prostřednictvím své organizace 

Technické služby města Přerova.  

U pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov jako oprávněného z předkupního 

práva na základě opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán, podle 

ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zastupitelstvo města Přerova dne 7.9.2015 usnesením č. 249/9/4/2015 schválilo bezúplatný převod, 

neschválilo úplatný převod pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně. ÚZSVM sdělil, že se ze strany ÚZSVM 

změnily podmínky bezúplatných převodů nemovitých věcí. Bezúplatně lze převádět pouze pozemky 

pod místními komunikacemi. Jelikož se na pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně nachází účelová 

komunikace bude pozemek převeden do majetku města úplatně. 

  

Pozemek p.č. 913 v k.ú. Čekyně je v katastru nemovitostí vedený jako vodní plocha, koryto vodního 

toku přirozené nebo upravené. Uvedený pozemek byl v Seznamu II pozemkové knihy vedeny jako 

příkop, který sloužil k odvodnění zahrad. V současné době je zatrubněn, nachází se zde jednotná 

kanalizace PVC DN 800 ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

Odbor řízení projektů a investic v současné době zpracovává projektovou dokumentaci na kanalizaci a 

ČOV Čekyně, Penčice, která má být realizována mimo jinét také na pozemku p.č. 913 a p.č. 91 v k.ú. 

Čekyně.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb sděluje, že výkup pozemků bude hrazen z rozpočtu 

odboru správy majetku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví ČR -

ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerov pozemku p.č. 91 a p.č. 913 v k.ú. Čekyně které 

jsou dotčeny připravovanou investiční akcí ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice.  

 



 


