
Pořadové číslo:  32/3.3.1 

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 12.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

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 - pozemku 

p.č. 599/4  v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

mění usnesení č. 513/18/3/2016 Zastupitelstva města Přerova ze dne 20.6.2016 tak, že nově zní: 

  

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 599/4, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 332 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního 

města Přerova ve znění přílohy". 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova svým usnesením č. 3128/76/7/2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit  bezúplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 599/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u Přerova je zapsán na listu 

vlastnickém č. 60000 pro Českou republiku, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 42, Praha 2. Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.č. 599/1 v k.ú. Újezdec u Přerova, 

a to na základě vyjádření oddělení dopravy, že na části pozemku p.č. 599/1 se nachází zpevněná místní 

komunikace III. tř. Na zbývající části se nachází účelová komunikace a veřejná zeleň. Správu a údržbu 

místní komunikace provádí statutární město Přerov na své náklady. Na základě tohoto vyjádření ČR-



ÚZSVM sdělil, že požaduje pozemek p.č. 599/1 rozdělit tak, že zpevněnou část pozemku p.č. 599/1, 

na které se nachází místní komunikace, převede na statutární město Přerov bezúplatně (dnes se jedná o 

pozemek p.č. 599/4 v k.ú. Újezdec u Přerova), zbyvají část pozemku, na kterém se nachází účelová 

komunikace, převede úplatně.  

Bezúplatný převod pozemku p.č. 599/1 v k.ú. Újezdec u Přerova schválilo Zastupitelstvo města 

Přerova na svém 18. zasedání dne 20.6.2016, usnesením č. 513/18/3/2016 s omezujícími podmínkami.  

Dne 17.8.2017 obdržel Odbor správy majetku a komunálních služeb žádost o projednání návrhu 

smlovy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 599/4 v k.ú. Újezdec u Přerova ve znění dle usnesení. 

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k 

pozemku p.č. 599/4, který vznikl oddělením části pozemku p.č. 599/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Na pozemku se nachází zpevněná místní komunikace v místní části Přerov VI-Újezdec.  

 

 


