
Pořadové číslo:  37/3.3.2. 

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  id. podílu ¼ pozemku p.č. 510/9 a pozemku p.č. 510/18 oba v k.ú. 

Předmostí  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 nemovitých věcí - id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 ost. plocha o 

výměře 902 m2 a pozemek p.č. 510/18 ost. plocha o výměře 278 m2 oba v k.ú. Předmostí 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. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb  doporučuje schválit bezúplatný převod. 

 

Koordinační skupina 



Koordinační skupina  dne 5.1.2018 doporučila převod pozemků dotčených stavbou „Úprava silnice 

I/47“ v místě napojení EMOS a pozemků na kterých bude vybudována cyklostezka. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na své schůzi dne 31.1.2018  nepřijala usnesení v této majetkové záležitosti. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova dne 8.2.2018  schválila záměr  převodu nemovitostí uvedených v návrhu usnesení 

a dne 22.2.20018 doporučila Zastupitelstvu schválit bezúplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

EMOS property s.r.o., Šířava 17, Přerov, dále jen EMOS, požádala statutární město Přerov o směnu 

pozemků – části pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov o výměře cca 450 m2 v ulici Šířava, v majetku 

města, kterou hodlá společnost využít jako přístup ke garážím společnosti za pozemek p.č. 510/17 – 

vlastník EMOS a id podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 – vlastník EMOS a ¼ ČR – Státní pozemkový úřad. 

Předmětem převodu do vlastnictví statutárního města Přerova by měl být i pozemek p.č. 510/18 ost. 

plocha v k.ú. Předmostí – vlastník ČR – Státní pozemkový úřad. 

Jedná se o pozemky v ulici Lipnická, které jsou dotčené plánovanou stavbou cyklostezky a je na nich 

umístěna stavba komunikace – napojení EMOS na silnici I/47. Tímto budou dořešeny v rámci výše 

uvedených staveb majetkoprávní vztahy mezi statutárním městem Přerov, EMOS a ČR - Státním 

pozemkovým úřadem, dále jen SPÚ.  

Následně po dořešení výše uvedených majetkových dispozic budou narovnány s EMOS vlastnické 

hranice pozemků v jejich logistickém centru, které budou s cyklostezkou bezprostředně sousedit tak, 

aby tyto hranice odpovídaly nejen zamýšlené trase cyklostezky, ale i investičnímu záměru EMOS, 

který v současnosti realizuje dostavbu areálu skladu.  

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

odbor správy majetku a komunálních služeb SPÚ o bezúplatný převod id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 

ost. plocha o výměře 902 m2 , p.č. 510/18 ost. plocha o výměře 278 m2 oba v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova a zaslání sdělení, za jakých 

podmínek je možné úplatný převod pozemku realizovat.  

  

Po osobním jednání bylo dne 1.2.2018 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 SPÚ 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 id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 ost. plocha o 

výměře 902 m2, p.č. 510/18 ost. plocha o výměře 278 m2 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví SPÚ do 

vlastnictví statutárního města Přerova schválit tento bezúplatný převod v orgánech obce a příslušné 

usnesení Zastupitelstva obce Přerova přiložit k této žádosti. 

  

Důvodem této dispozice je bezúplatný převod nemovitých věcí - id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 a 

pozemek p.č. 510/18 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad 

do vlastnictví statutárního města Přerova v ul. Lipnická.  


