
Pořadové číslo:  36/3.3.4 

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 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  Přerova - částí 

pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 

4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. 

Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 mění usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 17.10.2016 tak, že nově zní:  

  

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod 

části pozemku p.č. 4947/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2437 m2, části 

pozemku p.č. 4947/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 965 m2 a části pozemku 

p.č. 4947/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 a dále pozemku p.č. 4947/8 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 31 m2, pozemku p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 46 m2, pozemku p.č. 4947/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2, 

pozemku p.č. 494712 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 a pozemku p.č. 

4947/14 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 345 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 

České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova, 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 25.1.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a 

p.č 4947/12 a p.č. 4947/14 vše ostatní plocha v k.ú. Přerov se nacházejí na nábř. Dr.E. Beneše 

částečně pod místní komunikací a částečně pod přilehlými chodníky a zelenými pásy. 

Statutární město Přerov požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný 

převod nemovitostí na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 318/16/3 B-3 z 16. zasedání 

Zastupitelstva konaného dne 21.11.2004 a to pozemku p.č. 4947 v k.ú. Přerov. 

Dle požadavku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl tento převod předložen 

opětovně dne 14.12.2009 k projednání Zastupitelstvu města Přerova s omezujícími podmínkami, a to 

vzhledem k tomu, že část pozemku se nacházela pod komunikací na ul.Dr. E. Beneše a část tvoří 

okolní zeleň, které by měla být převedena úplatně.  

V průběhu let došlo k rozdělení původního pozemku p.č. 4947, čímž tak vznikly pozemky p.č. 4947/5, 

p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12 a p.č. 

4947/14 vše v k.ú. Přerov. 

Na částech pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 v k.ú. Přerov je vybudováno Povodím 

Moravy s.p., protipovodňové opatření. Z tohoto důvodu se Povodí Moravy s.p. obrátilo na vlastníka 

uvedených pozemků (ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), aby části těchto 

pozemků, na kterých se protipovodňové opatření bude nacházet byly převedeny do jejich vlastnictví. 

Zbylé části pozemků budou převáděny na Statutární město Přerov. 

Dne 5.1.2018 zaslala ČR-ÚZSVM odbor odloučené pracoviště Přerov na statutární město Přerov 

smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p.č. 4947/6, p.č. 4947/7 a p.č. 4947/14 v k.ú. Přerov. 

Na základě výše uvedených skutečností je třeba změnit usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 

17.10.2016 č. 614/21/3/2016, které schválilo - bezúplatný převod a neschválilo úplatný převod části 

pozemku p.č. 4947/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2425 m2, části pozemku p.č. 

4947/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 964 m2 a části pozemku p.č. 4947/7 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2 a dále pozemku p.č. 4947/8 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, 

pozemku p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, pozemku p.č. 4947/11 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2, pozemku p.č. 494712 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 34 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví 

statutárního města Přerova a nahradit je novým.  

  

Nové usnesení je rozšířeno o pozemek p.č. 4947/14 ostatní plocha, ostatní komunikace a rovněž se 

změnily výměry u pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7 v k.ú. Přerov. 

   

Důvodem předlohy je požadavek ČR - ÚZSVM, která předložila návrh smlouvy a žádá, aby 

stávající usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 614/21/3/2016 ze dne 17.10.2016 bylo 

nahrazeno aktuálním usnesením. 

  

 

 


