
Pořadové číslo:  37/3.3.1. 

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 9.3.2018 

Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 

statutárního města Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 5276/20 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 2 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 86. schůzi konané dne 22.2.2018 usnesení č. 3647/86/7/2018, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod dle bodu 1. návrhu na 

usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem objektu Hvězdárny, která se nachází na Želatovském kopci – 

stavby občanského vybavení č.p. 3448, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 

pozemcích p.č. 5276/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 308 m2 v k.ú. Přerov, který je ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, p.č. 5276/18 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 m2 v 

k.ú. Přerov, který je v podílovém spoluvlastnictví paní Mgr. Evy Černé, bytem Kozlovská 1334/3, 

Přerov (k id. ½), paní Mgr. Marie Veřmiřovské, bytem U Tenisu 801/8, Přerov (k id. ¼) a pana 

Františka Vodici (k id. ¼) a p.č. 5276/20 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2 v k.ú. 

Přerov, který je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jako 

„SPÚ“). 

  

Za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod výše uvedenou stavbou požádal 

odbor správy majetku a komunálních služeb dne 15.1.2018 SPÚ o úplatný převod pozemku p.č. 

5276/20 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova a zaslání 

sdělení, za jakých podmínek je možné úplatný převod pozemku realizovat.  

  

Dne 24.1.2018 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno sdělení SPÚ, podle něhož lze převod 

pozemku pod stavbou ve vlastnictví obce řešit bezúplatně dle ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 

503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle citovaného ustanovení platí, že Státní pozemkový úřad bezúplatně převede 

zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, na základě písemné žádosti obce, v jejímž 

katastrálním území se nacházejí, do jejího vlastnictví za předpokladu, že tomu nebrání práva třetích 

osob, a to jde-li o pozemky, zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve 

vlastnictví obce. 

  

Přílohou sdělení SPÚ byl formulář žádosti obce/kraje o bezúplatný převod pozemku dle ust. § 7 odst. 

1 písm. d) zákona č. 503/2012 Sb. Vzhledem k tomu, že podle formuláře žádosti má být přílohou 

žádosti souhlas zastupitelstva obce/kraje ve věci bezúplatného převodu, je třeba před podáním žádosti 

statutárního města Přerova na SPÚ o bezúplatný převod pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova schválit tento bezúplatný převod 

v orgánech obce a příslušné usnesení Zastupitelstva obce Přerova přiložit k této žádosti. 

  

Pro úplnost uvádíme, že dle sdělení SPÚ ze dne 1.2.2018 by součástí smlouvy o bezúplatném převodu 

neměly být žádné omezující podmínky vůči nabyvateli pozemku.  

  

Předmětem předlohy je schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov, 

který je zastavěn objektem Hvězdárny ve vlastnictví statutárního města Přerova – stavbou 

občanského vybavení č.p. 3448, příslušnou k části obce Přerov I-Město, která je postavena na 

pozemcích p.č. 5276/4, p.č. 5276/18 a p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního 

města Přerova.  

 

 


