
Pořadové číslo:  41/3.6.5. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného 

osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 

1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u 

Přerova                                                                                                                                                                                               

2. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované na pozemcích p.č. 

1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 

1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 

vše v k.ú. Újezdec u Přerova                                                             3. Bezúplatný převod 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - částí pozemků p.č. 1258/3, 

p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/6, p.č. 1260/9, p.č. 

1258/2, p.č. 1260/1, p.č. 1260/5 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 

1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, 

p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví stavebníků - *** J*** J***, bytem ***, 

A*** V***, bytem ***, P*** Š***, bytem ***2, Z***H*** bytem ***, L*** H***, bytem 

***, ***R*** P***, bytem ***, *** E*** P***, bytem ***, L*** K***, bytem ***, M*** 

K***, bytem ***, J*** M***, bytem ***, P*** M***, bytem ***, V***Š***, bytem ***, 

M*** Š***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena 

smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše uvedenými stavebníky (jako budoucími 

dárci) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží 

budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové 

vedení veřejného osvětlení včetně sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí 



darovací smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

komunikace vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 1258/3, p.č. 

1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, 

p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví stavebníků - 

*** J*** J***, bytem ***, A*** V***, bytem ***, P*** Š***, bytem ***, Z*** H***, 

bytem *** L*** H***, bytem ***, ***R*** P***, bytem ***, *** E*** P***, bytem ***, 

L*** K***, bytem ***, M*** K***, bytem ***, J*** M***a, bytem ***, P*** M***, 

bytem ***, V*** Š***, bytem ***, M*** Š***, bytem *** do majetku statutárního města 

Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše uvedenými 

stavebníky (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 2.  

Darovací smlouva do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému doklad o povolení užívání stavby komunikace, nejpozději však do 3 let od 

uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

3. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 1258/3 orná půda o výměře cca 30 m2, p.č. 

1258/7 orná půda o výměře cca 28 m2, p.č. 1258/1 orná půda o výměře cca 72 m2 všechny v 

k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví *** J*** J***, bytem *** části pozemku p.č. 1258/4 

orná půda o výměře cca 17 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z podílového spoluvlastnictví pana 

P*** Š***, bytem *** (id 5342/10000) a paní A*** V***, bytem *** (id 4658/10000), části 

pozemku p.č. 1258/5 orná půda o výměře cca 17 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného 

jmění manželů Z*** a L*** H***, bytem ***, části pozemku p.č. 1258/6 orná půda o 

výměře cca 10 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného jmění manželů *** R*** a ***. 

E*** P***, bytem ***, části pozemku p.č. 1260/6 orná půda o výměře cca 16 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova ze společného jmění manželů L*** a M*** K***, bytem ***, části 

pozemku p.č. 1260/9 orná půda o výměře cca 26 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného 

jmění manželů V***a M*** Š*** bytem ***, části pozemku p.č. 1258/2 orná půda o výměře 

cca 1 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z podílového spoluvlastnictví pana J***S***, bytem *** 

(id ½) a paní *** V***S***, bytem ***(id ½), části pozemku p.č. 1260/1 orná půda o 

výměře cca 2 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví M*** D***, bytem *** a části 

pozemku p.č. 1260/5 orná půda o výměře cca 5 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ze společného 

jmění manželů J*** M***, bytem *** a P*** M***, bytem *** do majetku statutárního 

města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše 

uvedenými vlastníky pozemků (jako budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako 

budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 3. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 



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

1., 2., 3. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost vybudování komunikace a veřejného osvětlení pro nové 

rodinné domy v lokalitě Kravský trávník na 4. jednání dne 23.2.2018 a na 8. jednání dne 20.4.2018, 

kdy souhlasila s navrženým umístěním sítí v rámci stavby na pozemcích v majetku města a s jejich 

budoucím převzetím do majetku města. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 45. zasedání dne 16.5.2018 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovacích smluv dle bodů  1., 2. a 3. návrhu usnesení 

a dále doporučila Radě města Přerova schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 93. schůzi dne 31.5.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatné převody nemovitých věcí do majetku města v rozsahu a za podmínek dle bodu 1, 2. a 3 

návrhu usnesení a schválila zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti. 

 

Důvodová zpráva: 

Vlastníci pozemků v lokalitě Kravský trávník - *** J***J***, bytem ***, A*** V***, bytem ***, 

P***r Š***l, bytem ***, Z*** H***, bytem ***, L***H***, bytem ***, manželé *** R*** a 

***E*** P***, bytem ***, manželé ***R*** a *** E***K***, bytem ***, J*** S***, bytem ***, 

*** V*** S***, bytem *** manželé L*** a M*** K***, bytem ***, manželé J*** M***, bytem 

***a P***M***, bytem *** manželé V*** a M*** Š*** bytem *** mají záměr si zde postavit 

rodinné domy. Pro tyto budoucí rodinné domy je nutno vybudovat komunikaci, která bude mít 

charakter místní komunikace a veřejné osvětlení.  

Navrhovaná komunikace včetně obratiště je z části umístěna na pozemcích p.č. 1259, 1249/1 a p.č. 

1249/3 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, které jsou v majetku statutárního města Přerova a z části na 

pozemcích p.č. 1260/4, p.č. 1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 

1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku 

jednotlivých stavebníků a fyzických osob. 

Parametry navrhované komunikace byly dle předložené dokumentace odsouhlaseny oddělením 

dopravy. Po vybudování komunikace a její kolaudaci, bude provedeno její geodetické zaměření a 

následně bude tato komunikace a dotčené pozemky převedena bezplatně do majetku statutárního 

města Přerova.  

  

Navrhované veřejné osvětlení je vedeno přes pozemky p.č. 1249/1, p.č. 1249/3 vše v k.ú. Újezdec u 

Přerova v majetku statutárního města Přerova a přes pozemky p.č. 1247/4, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, 

p.č. 1258/6, p.č. 1258/7 a p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku stavebníků a fyzické 

osoby. Trasu a parametry navrhovaného veřejného osvětlení dle předložené dokumentace odsouhlasilo 

oddělení správy ostatního majetku odboru správy majetku a komunálních služeb a Technické služby 

města Přerova s.r.o. (jako budoucí správce tohoto osvětlení). Po vybudování veřejného osvětlení bude 

toto veřejné osvětlení převedeno stavebníky bezplatně do majetku města. Vzhledem k tomu, že veřejné 

osvětlení bude umístěno i na pozemcích, které nejsou v majetku statutárního města Přerova, vlastníci 

dotčených pozemků zřídí ve prospěch města služebnost veřejného osvětlení k tíži svých pozemků a to 



na dobu neurčitou a bezplatně. Zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti bylo schváleno na 93. schůzi Rady města Přerova dne 31.5.2018. 

Náklady spojené s uzavřením smluv a poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí budou hradit 

stavebníci. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod infrastruktury pro 

nové rodinné domy v lokalitě Kravský trávník (navazuje na ul. Nová čtvrť) v místní části 

Újezdec a to veřejného osvětlení a komunikace, včetně pozemků pod touto komunikací.  

 

 


