
Pořadové číslo:  34/3.3.1 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

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. 671 v k.ú. Penčičky. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje jménem statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k 

pozemku p.č. 671 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 

1232 m2 v k.ú. Penčičky, ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Nové Město, Praha 2 jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

2 schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 671 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, dle 

geometrického plánu č. 319-62/2017 se jedná o pozemek p.č. 671/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 64 m2 v k.ú. Penčičky, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 

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

 

3 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se 

osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 1., k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu dle bodu 2. návrhu usnesení a k podpisu návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí 

na základě těchto právních jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina dne 31.3.2017 sdělila, že nemá námitek k převodu  pozemku do majetku města. 

Rovněž nemá námitek ke vzdáni se předkupního práva k pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. 



Komise pro záměry 

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

statutárního města Přerova - převod předmětného pozemku do vlastnictví města. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova dne 23.11.2017 usnesením č. 3380/81/8/2017 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit bezúplatný převod a schválit prominutí povinností, které jsou  obsahem předkupního 

práva podle  § 101, zák.č. 183/2006 Sb. k pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. 

 

 

Důvodová zpráva: 

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

ČOV Čekyně, Penčice, která má být realizována mimo jiné na pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky.  

  

Pozemek p.č. 671 v k.ú. Penčičky je v katastru nemovitostí vedený jako vodní plocha, koryto vodního 

toku přirozené nebo upravené. Původně sloužil jako mlýnský náhon pro již zaniklý mlýn. 

  

U pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky je zapsáno v katastru nemovitostí předkupní právo pro statutární 

město Přerov 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. 

  

Uvedený pozemek byl k 24.5.1991 veden na LV 1 ČR-MěNV Přerov. Vzhledem k tomu, že středisko 

Geodezie zapsalo způsob využití tohoto pozemku jako koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

ČR- Okresní úřad Přerov vydal záporné stanovisko k přechodu vlastnického práva dle zák.č. 172/1991 

Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Na 

základě této skutečnosti byl v katastru nemovitostí proveden v r. 2013 zápis na list vlastnický ve 

prospěch ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který uvedený pozemek nabídl k 

převodu. 

  

Rada města Přerova dne 11.5.2017 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. Na základě tohoto usnesení byla ČR-ÚZSVM požádána o převod 

pozemku. Vzhledem k tomu, že u pozemku p.č. 671 bylo vyznačeno předkupní právo, bylo 

dohodnuto, že část pozemku, které se předkupní právo týká, bude oddělena a následně pozemek 

převeden.  

  

Odbor správy majetku zadal vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 671 v 

k.ú. Penčičky, které se předkupní právo týká, a předal jej na ÚZSVM.  

  

Dne 9.11. 2017 paní ředitelka ÚZSVM odloučeného pracoviště Přerov sdělila, že část pozemku (dle 

geometrického plánu č. 319-62/2017 označeného jako pozemek p.č. 671/2 v k.ú. Penčičky) bude 

převedena do vlastnictví statutárního města Přerov bezúplatně. Podmínkou je výmaz předkupního 

práva k pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod části pozemku p.č. 

671 v k.ú. Penčičky z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerov za účelem 

realizace investiční akce ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice.  

 

 


