
Pořadové číslo:  4/3.1.5. 

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 15.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 
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Název návrhu: 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/580 v 

k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/580 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 –Nové Město 

 

2 schvaluje záměr statutárního města Přerov bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 –Nové Město. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb  bezúplatný převod pozemku p.č. 5307/580 doporučuje. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Na základě pracovní skupiny Rady města  pro cyklistickou dopravu,  Odbor koncepce a strategického 

rozvoje připravuje zadávací studii cyklostezky na ulici Růženy Stokláskové v Přerově. V plánované 

trase leží pozemek p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.  

Odbor koncepce a strategického rozvoje předložil  Radě města Přerova záměr na zpracování  

projektové dokumentace tak, aby stavba mohla být realizována v co nejbližším možném termínu. 



Předpokládaná termín realizace stavby je r. 2020. Proto odbor koncepce a strategického rozvoje 

požádal o urychlené dořešení právního vztahu k výše uvedenému pozemku. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerov dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova  podalal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města 

Přerova dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek se nachází v k.ú. Přerov na ulici Bří Hovůrkových ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. Dne 2.1.2019 zaslal odbor koncepce a strategického rozvoje, 

cyklokoordinátor města žádost na odbor správy majetku a komunálních služeb o informaci ve věci 

převodu výše uvedeného pozemku. Dle sdělení cyklokoordinátora uvedený pozemek tvoří veřejnou 

zeleň, zasahuje do stavby stávající cyklostezky a komunikace pro pěší.  

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje připravuje zadání studie stavby cyklostezky na ulici Růženy 

Stokláskové a pozemek p.č. 5307/580 ostatní plocha v k.ú. Přerov leží v trase nově připravované 

stavby. Aby stavba cyklostezky by mohla být realizována, po zpracování projektové dokumentace v 

nejkratším možném termínu je třeba požádat vlastníka pozemku ČR-Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových o převod. 

  

  

Radě města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod pozemku p.č. 5307/580 v 

k.ú. Přerov. Důvodem převodu je dořešení právního vztahu k pozemku dotčeného záměrem 

stavby cyklostezky na ulici Růženy Stokláskové.  

 

 


