
Pořadové číslo:  6/3.3.3 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerov -  části 

pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 5025/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

geometrickým plánem č. 6924-37/2019 označené jako pozemek p.č. 5025/15 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov z majetku České republiky, Státní Pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.3.2017  usnesením č. 2472/64/7/2017 schválila záměr 

statutárního města Přerov a  uzavření speciální nájemní smlouvy po dobu výstavby komunikace. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.5.2019 usnesením č. 507/16/7/2019 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatný převod  dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5025/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2753 m2 v k.ú. Přerov, je 

ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov. Pozemek se nachází 

v lokalitě u hvězdárny, ul. Hvězdná, veden v katalogu komunikací jako účelová komunikace. 

  

Na statutární město Přerov se obrátil v r. 2017 investor (AVČ s.r.o, Wilsonova 12, Přerov) stavby 

infrastruktury a veřejné komunikace, kterou hodlal vybudovat pro nově vzniklé rodinné domy v 

Přerově u hvězdárny.  



  

Po výstavbě bylo třeba napojit nově vzniklé pozemky na veřejnou zpevněnou účelovou komunikaci, 

která se nachází na části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov. Jelikož statutární město Přerov nebylo 

vlastníkem pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov, oslovil odbor správy majetku a komunálních služeb 

vlastníka pozemku Státní pozemkový úřad o vydání souhlasu se vstupem stavebníka a jim pověřených 

třetích osob na dotčený pozemek. Státní pozemkový úřad (dále SPÚ) sdělil, že doporučuje řešit situaci 

podáním žádosti o vydání souhlasu se stavbou účelové komunikace tak, že před vlastní realizací 

uzavře SPÚ se StMPr speciální nájemní smlouvu, která nahrazuje smlouvu o právu provést stavbu. V 

této smlouvě se statutární město Přerov zavázalo do 30-ti dnů od kolaudace stavby požádat SPÚ o 

majetkoprávní vypořádání stavby - převod pozemku pod části komunikace p.č. 5025/3, která je 

geodeticky zaměřena. 

  

Státní pozemkový úřad doporučil pozemek p.č. 5025/3 s ohledem na jeho charakter nejprve převést 

celý, a to formou bezúplatného převodu v případě splnění podmínek daných ust. § 7 ost. 2) zákona č. 

503/2012 Sb., v platném znění. Dne 7.3.2019 Státní pozemkový úřad sdělil, že převede pouze část 

pozemku na kterém se nachází místní komunikace vymezena geometrickým plánem. Na základě této 

skutečnosti byl vyhotoven geometrický plán, č. 6924-37/2019 kterým byl zaměřen rozsah zpevněné 

účelové komunikace včetně souvisejícího silničního pozemku. Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č. 

5025/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov. 

  

Po dokončení této stavby se investor stavby komunikace (AVČ s.r.o., Přerov) zavázal převést 

zpevněnou veřejnou komunikaci na části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního 

města Přerov. Bezúplatný převod komunikace schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 

zasedání dne 30.4.2019. 

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení právního vztahu k pozemku p.č. 

5025/3 v k.ú. Přerov. Na tomto pozemku se nachází veřejná účelová komunikace a společnost 

AVČ s.r.o. Přerov hodlá tuto komunikaci převést do majetku statutárního města Přerov.  

 

 


