
Pořadové číslo:  36/3.3.3 

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 8.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

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 Přerov - pozemků 

p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 5098/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 2374 m2 a pozemku p.č. 5098/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2 

oba v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 do vlastnictví statutárního města Přerov, ve znění přílohy. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 

usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního k 

jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází 

pod místní komunikací na ul. Brabansko. Pozemky jsou ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. 

  

Česká republika hodlala pozemek p.č. 5098/2 v k.ú. Přerov převést na statutární město Přerov již v r. 



2008 za předpokladu schválení omezujících podmínek. Na základě této skutečnosti Zastupitelstvo 

města Přerova dne 20.4. 2009 na svém 21. zasedání usnesením č. 634/21/4/2009 bod I. schválilo 

změnu usnesení Zastupitelstva č. 303/14/3/2008 ve znění předložených omezujících podmínek, avšak 

smlouva nebyla uzavřena.  

  

Bezúplatný převod byl na základě požadavku Úřadu pro zastupování státu opětovně projednáván 

Zastupitelstvem města Přerova dne 18.6.2012 a schválen usnesením č. 503/12/3/2012, avšak ani na 

základě tohoto usnesení nedošlo k převodu.  

  

Na ul. Brabansko došlo v průběhu let k rekonstrukci komunikace a výstavbě nového mostu, čímž 

došlo ke změně tvaru a výměry pozemku p.č. 5098/2 v k.ú. Přerov. Z tohoto důvodu je třeba tento 

převod projednat opětovně. 

  

Dne 19.1. 2018 zaslal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o bezúplatném 

převodu pozemku p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 v k.ú. Přerov a požádal o projednání v orgánech obce. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání návrh na bezúplatný převod pozemků 

p.č. 5098/2 a pozemku p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov, které se nachází pod místní komunikací na 

ul. Brabansko.  

 

 


