
Pořadové číslo:  31/3.3.4. 

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 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: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků 

p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova – uzavření dodatku č. 1 k 

budoucí darovací smlouvě 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 

8.6.2017 mezi R*** Š***, jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, jako 

budoucím obdarovaným ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem se mění a doplňuje Článek III. 

smlouvy - Prohlášení smluvních stran – a to tak, že budoucí dárce je oprávněn zřídit k tíži 

budoucích darovaných pozemků p.č. 722/8 a p.č. 723/1 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve 

prospěch pozemků p.č. 718/4, p.č. 718/2, p.č. 719/3, p.č. 719/2, p.č. 720/3, p.č. 720/2, p.č. 

721/3, p.č. 721/2, p.č. 722/4, p.č. 722/2, p.č. 722/5, p.č. 722/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

věcné břemeno spočívající v právu chodit po služebných pozemcích, nebo se přes ně 

dopravovat lidskou silou a v právu, aby po služebných pozemcích jiní přicházeli na 

oprávněné pozemky a odcházeli z nich nebo se lidskou silou dopravovali a dále v právu jezdit 

přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 

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: 



Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 32. zasedání dne 9.8.2017 doporučila Radě města Přerova schválit uzavření 

dodatku č. 1. k budoucí darovací smlouvě za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 75. schůzi dne 24.8.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku č. 1 ve znění dle přílohy. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 723/14 orná půda o výměře 21 m2, p.č. 722/8 orná půda o výměře 640 m2 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova navazují na pozemek p.č. 723/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova (v majetku města) a 

tvoří prodloužení ulice Květná v místní části Kozlovice.  

Pozemky p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova jsou ve vlastnictví pana R*** Š*** 

Pan R*** Š*** má záměr vybudovat infrastrukturu pro budoucí lokalitu rodinných domů situovaných 

na pozemcích mezi ulicemi Lány a Květná a to v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 

lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“. Uvedená stavba zahrnuje vybudování 

nového úseku komunikace – prodloužení ulice Květná včetně chodníku, zpevněných ploch a zeleně, 

prodloužení vodovodu a vybudování přípojek vodovodu pro jednotlivé domy, kanalizace a přípojek 

pro jednotlivé domy a veřejného osvětlení.  

  

Pro realizaci staveb infrastruktury byly mezi panem Š*** a statutárním městem Přerov uzavřeny dne 

8.6.2017 smlouvy, na základě kterých pan Š***po realizaci těchto staveb bezplatně převede do 

majetku města komunikaci, veřejného osvětlení a pozemky dotčené stavbami infrastruktury buď 

budou bezplatně převedeny do majetku města, nebo bude zřízena bezplatná služebnost ve prospěch 

města.  

  

Pan Š*** nyní připravuje realizaci staveb infrastruktury a současně řeší převody pozemků pro stavby 

rodinných domů jednotlivým zájemcům. Při uzavírání smlouvy o budoucí darovací smlouvě se 

zavázal, že m.j. po dobu platnosti této budoucí smlouvy nezatíží budoucí převáděné pozemky 

omezeními vlastnického práva, a to zejména zástavními právy, předkupními právy a věcným 

břemenem.  

Nyní se na něj obrátili kupující vymezených budoucích parcel pro stavby RD, kteří sdělili pro čerpání 

úvěrů na koupi pozemků požaduje banka, aby k tíži pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova (které jsou předmětem citované budoucí darovací smlouvy) ve prospěch 

kupovaného pozemku byla zřízena služebnost přístupu a příjezdu, neboť v současné době jsou 

uvedené pozemky přístupné přes fakticky ornou půdu.  

Z uvedených důvodů požádal pan Š*** o uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě v tom 

smyslu, aby došlo ke změně a doplnění Článku III. smlouvy - Prohlášení smluvních stran – a to tak, že 

pan Š***, jako budoucí dárce by byl oprávněn zřídit k tíži budoucích darovaných pozemků p.č. 722/8 

a p.č. 723/14 ve oba v k.ú. Kozlovice u Přerova prospěch pozemků na kterých budou budovaných 

rodinné domy (p.č. 718/4, p.č. 718/2, p.č. 719/3, p.č. 719/2, p.č. 720/3, p.č. 720/2, p.č. 721/3, p.č. 

721/2, p.č. 722/4, p.č. 722/2, p.č. 722/5, p.č. 722/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova) věcné břemeno 

přístupu a příjezdu.  

  

Navržená změna je pro město akceptovatelná – služebnost přístupu a příjezdu k tíži pozemků, na 

kterých bude panem Š*** vybudována komunikace (po převzetí do majetku bude zařazena do sítě 

místních komunikací), nebude město, jako budoucího vlastníka této komunikace a pozemků omezovat. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí 

darovací smlouvě pozemků, na kterých bude vybudována infrastruktura pro rodinné domy v 

lokalitě navazující na ul. Květná v místní části Kozlovice.  

 


