
Pořadové číslo:  2/3.3.2 

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 12.11.2018 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, 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 - pozemku 

p.č. 4967/1 a p.č. 4968 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - části pozemků p.č. 49671 a 

p.č. 4968 oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 6663-

88/2017 ze dne 10.1. 2018 se jedná o pozemky p.č. 4967/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 80 m2, p.č. 4967/22 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 3 m2 , p.č. 4968/7 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 504 m2 a p.č. 4968/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 995 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na svém zasedání dne 20.9.2018 usnesením č.  4197/101/7/2018  podala návrh  

Zastupitelstvu města Přerova  neschválit  úplatný převod a schválit bezúplatný převod dle návrhu 

usnesení . 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4967/1 a p.č. 4968 oba ostatní plocha ostatní komunikace se nachází na ul. 

Komenského, ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

  

Uvedené pozemky jsou dotčeny stavbou statutárního města Přerov "Úprava veřejného prostranství na 

ul. Komenského", která spočívá v rekonstrukci chodníku a umístění gabionových stěn. 

  

Na pozemcích se nachází komunikace I., II. a III. třídy. Komunikace III . tř. a přilehlý chodník je ve 

správě statutárního města Přerov. Dále se podélně kolem komunikace na pozemku 4967/1 nachází 

parkovací stání, které požaduje správa silnic Olomouckého kraje oddělit. Rovněž požaduje oddělit 

sjezdy na komunikace II. a III. třídy které hodlá převést do vlastnictví statutárního města Přerov.  

  

Převod pozemků uvedených v návrhu usnesení schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. 

zasedání dne 16.12. 2012 usnesením č. 441/11/3/2012. Od této doby došlo k několika jednání ve věci 

převodu uvedených pozemků s pracovníky ČR-ÚZSVM a dotčenými správci komunikací I., II. a III.. 

tř., kteří odsouhlasili převod částí pozemků p.č. 4967/1 a p.č. 4968 ostatní plocha ostatní komunikace 

v k.ú. Přerov dle předloženého geometrického plánu č. 6663-88/2017 - viz příloha.  

  

  

Zastupitelstvo města Přerova je předkládán bezúplatný převod částí pozemku p.č. 4967/1 a p.č. 

4968 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Přerov. Důvodem převodu je dořešení právního 

vztahu k pozemkům dotčených stavbou "Úprava veřejného prostranství na ul. Komenského".  

 

 


