
Pořadové číslo:  5/6.3.5. 

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 23.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku 

p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                         

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  komunikace, 

vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci stavby 

"Infrastruktura pro RD U Hvězdárny Přerov I - Město"                                                                                                                                                                                                                                                                              

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí pozemku p.č. 5290/150 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 508 m2, pozemku p.č. 5466/310 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 4592 m2 a pozemku p.č. 5466/12 orná půda o výměře 113 m2 vše v k.ú. Přerov z 

vlastnictví AVČ s.r.o., Wilsonova 102/12, Přerov I-Město, IČ: 25848984 do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro 

RD, u hvězdárny" 

 komunikace a zpevněných ploch vybudované na části pozemku p.č. 5025/3, na pozemku 

p.č. 5290/150 a pozemku p.č. 5466/310 všechny v k.ú. Přerov 

 vodovodu vybudovaného na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 

5466/310, p.č. 5609/3, p.č. 5466/57 a p.č. 5611/33 všechny k.ú. Přerov  

 jednotné kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 

5466/12, p.č. 5466/57, p.č. 5466/310, p.č. 5609/3, p.č. 5611/30, p.č. 5611/33 všechny v 

k.ú. Přerov 

 veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 

5466/310, p.č. 5466/309, p.č. 5466/360 a p.č. 5025/3 všechny v k.ú. Přerov. 

z vlastnictví AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do vlastnictví 

statutárního města Přerova, za kupní cenu celkem ve výši 1210,- Kč, včetně DPH. 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb uvedený převod doporučuje. Po nabytí vlastnického 

práva k jednotlivým stavebním objektům , budou tyto předány do správy  společnosti VAK a.s, Přerov  

( vodovod., kanalizace)  a Technické služby města Přerova s.r.o., ( veřejné osvětlení a komunikace).  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 14. schůzi dne 18.4.2019. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod pozemků do majetku statutárního města Přerova dle bodu 1. návrhu usnesení a 

schválit úplatný převod infrastruktury vybudované pro nové rodinné domy v ul. Hvězdná v Přerově 

dle bodu 2. návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 jako investor stavby 

infrastruktury pro novou lokalitu rodinných domů pod hvězdárnou v Přerově požádala statutární město 

Přerov o možnost napojení této lokality na stávající účelovou komunikaci umístěnou na pozemku p.č. 

5025/3 v k.ú. Přerov. Uvedený pozemek je ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu a proto 

statutární město Přerov jednalo o možnosti vydání souhlasu s realizací této stavby, kdy Státní 

pozemkový úřad doporučil řešit situaci podání žádosti statutárního města Přerova o vydání souhlasu s 

rekonstrukcí stavby účelové komunikace a po kolaudaci by byla zastavěná část majetkové vypořádána 

(možno požádat o bezúplatný převod). Společnost AVČ s.r.o. předala statutárnímu městu Přerov 

projektovou dokumentaci, na základě které město požádalo o vydání stavebního povolení na stavbu 

komunikace, vodovodu, jednotné kanalizace a veřejného osvětlení. Závazek vzniklý ze stavebního 

povolení vybudovat stavbu „Infrastruktura pro RD u hvězdárny“ následně převzala společnost AVČ 

s.r.o, a to na základě dohody o postoupení práv a povinností uzavřené dne 29.6.2018 mezi statutárním 

městem Přerov a společností AVČ s.r.o. Přerov na stavbu pod názvem " Infrastruktura pro rodinné 

domy Přerov u hvězdárny". Na základě platného stavebního povolení společnost AVČ s.r.o., 

vybudovala v rámci této stavby účelovou komunikaci vodovod, jednotnou kanalizaci a veřejné 

osvětlení. 

  

Společnost AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 se nyní obrátila na 

statutární město Přerov s nabídkou úplatného převodu vybudované infrastruktury - komunikace, 

vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení a navrhla převod do majetku města za cenu ve výši 1210,- 

Kč, včetně DPH. Dále nabídla bezúplatný převod pozemků p.č. 5290/150, p.č. 5466/310 a p.č. 

5466/12 vše v k.ú. Přerov do majetku města, na kterých je umístěna nově vybudovaná komunikace ul 

Hvězdná v Přerově a uložena infrastruktura.  

  

Komunikace je vybudována na pozemcích p.č. 5025/3, p.č. 5290/150 a p.č. 5466/310 všechny v k.ú. 

Přerov. Pozemek p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov je v majetku ČR – Státního pozemkového úřadu, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3- Žižkov a statutární město Přerov v současné době řeší bezúplatný 

převod části tohoto pozemku zastavěné předmětnou komunikací do majetku města (záměr 

bezúplatného převodu byl schválen na 64. schůzi Rady města Přerova dne 2.3.2017). Tato dispozice je 

řešena samostatně. Pozemky p.č. 5290/150 a p.č. 5466/310 oba v k.ú. Přerov jsou v majetku AVČ 

s.r.o. a jsou předmětem bezúplatného převodu do majetku města dle bodu 1. návrhu usnesení. 

  

Vodovod je vybudován na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310, p.č. 

5609/3, p.č. 5466/57 a p.č. 5611/33 všechny k.ú. Přerov. Pozemky p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 

5466/310 jsou v majetku AVČ s.r.o. a jsou předmětem bezúplatného převodu do majetku města dle 

bodu 1. návrhu usnesení. Ostatní pozemky jsou ve vlastnictví jiných subjektů a vztah k těmto 

pozemkům dotčeným vodovodem bude ošetřen uzavřením budoucí smlouvy o zřízení služebnosti. 



Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezplatně. 

  

Kanalizace je vybudována jako jednotná na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 

5466/57, p.č. 5466/310, p.č. 5609/3, p.č. 5611/30, p.č. 5611/33 všechny v k.ú. Přerov 

Pozemky p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310 jsou v majetku AVČ s.r.o. a jsou předmětem 

bezúplatného převodu do majetku města dle bodu 1. návrhu usnesení. Ostatní pozemky jsou ve 

vlastnictví jiných subjektů a vztah k těmto pozemkům dotčeným vodovodem bude ošetřen uzavřením 

budoucí smlouvy o zřízení služebnosti. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezplatně. 

  

Veřejné osvětlení je vybudováno na pozemcích p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310, p.č. 

5466/309, p.č. 5466/360 a p.č. 5025/3 všechny v k.ú. Přerov. 

Pozemky p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310 jsou v majetku AVČ s.r.o. a jsou předmětem 

bezúplatného převodu do majetku města dle bodu 1. návrhu usnesení. Pozemky p.č. 5466/309, p.č. 

5466/321 a p.č. 5466/360 všechny v k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví AVČ s.r.o. a nejsou předmětem 

převodu do majetku města. Vztah k těmto pozemkům bude ošetřen uzavřením budoucí smlouvy o 

zřízení služebnosti. Dále ze zaměření skutečného provedení stavby veřejného osvětlení vyplývá, že 

kabel veřejného osvětlení je uložen na hranici pozemku p.č. 5466/310 a pozemků p.č. 5466/330, p.č. 

5466/331, p.č. 5466/332, p.č. 5466/322 a p.č. 5466/320 všechny v k.ú. Přerov ve vlastnictví jiných 

subjektů, kdy do těchto pozemků zasahuje ochranné pásmo veřejného osvětlení a je nutno i zde ošetřit 

vztah k těmto pozemkům uzavřením budoucí smlouvy o zřízení služebnosti. Služebnost bude zřízena 

na dobu neurčitou a bezplatně. 

Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova, 

jako budoucího vlastníka kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení s jednotlivými vlastníky 

dotčených pozemků schválila Rada města Přerova na 14. schůzi dne 18.4.2019. 

  

Převody jsou realizovány v souladu dle Vnitřního předpisu 13/2017 "Zásady statutárního města Přerov 

pro převod nově budované infrastruktury do majetku města", kde o realizaci stavby a jejím následném 

vypořádání rozhodují orgány města. 

  

Po nabytí vlastnického práva k infrastruktuře převáděné dle bodu 2. návrhu usnesení bude tato předána 

jednotlivým správcům sítí. Komunikace a veřejné osvětlení předána do správy Technických služeb 

města Přerova s.r.o., vodovod a kanalizace bude dle dohody vložena nepeněžitým vkladem do majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s..  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán bezúplatný převod pozemků pod komunikací ul. 

Hvězdná v Přerově a úplatný převod infrastruktury vybudované pro nové rodinné domy v ul. 

Hvězdná v Přerově do majetku města a dále uzavření budoucích smluv o zřízení služebností s 

vlastníky pozemků dotčených vedením infrastruktury ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

 


