
Pořadové číslo:  7/3.3.1 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 6868/5  

v  k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako převodcem a statutárním městem 

Přerov jako nabyvatelem na pozemek p.č. 6868/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 460 m2 v k.ú. 

Přerov, za podmínek uvedených čl. IV smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o 

zřízení věcného práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Výsledek jednání  Rady města Přerova z 21. schůze konané dne 21.8.2019 bude sdělen zpravodajem v 

den konání zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6868/5 ostatní plocha v k.ú. Přerov se nachází po levé straně vedle železničního 

podjezdu směrem na Předmostí. Uvedený pozemek je ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, který požádal o předložení návrhu bezúplatného převodu uvedeného pozemku 

a sdělení výsledku tohoto projednání.  

  

Dne 16.7.019 byla na odbor majetku a komunálních služeb doručena smlouva o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci a zřízené věcného práva, které řeší bezúplatný převod pozemku za 

podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy. Bezúplatný převod pozemku p. č. 6868/5 v k. ú. Přerov 



schválilo Zastupitelstvo města Přerova dne 18.6.2012 usnesením č. 503/12/3/2012. ČR-ÚZSVM 

předložil k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu včetně zřízení věcného práva uvedeného v čl. IV 

této smlouvy, která je přílohou a žádá o její schválení.  

  

Odbor řízení projektů investic ve spolupráci s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc (dále jen 

ŘSD ČR) připravuje rekonstrukci stavby silnice I/55 Přerov. Součástí stavby je i rekonstrukce stávající 

křižovatky ulic Polní a Velká Dlážka. V rámci rekonstrukce bude vybudována nová okružní 

křižovatka s napojením na přeloženou silnici I/55, na ulici Velká Dlážka směr centrum, na komunikaci 

I/47 směr Hranice a Lipník, na ulici Velká Dlážka směr Předmostí na obslužnou komunikaci do 

stávajícího průmyslového areálu. Další součástí stavby bude nové přemostění rozšířeného podjezdu 

pod tratí ČD ulice Velká Dlážka. Proběhne rovněž rozšíření stávající ulice Polní sil. I/55 (stavba 102), 

dojde k vybudování nových odbočovacích pruhů, křižovatek, vjezdů, autobusových zastávek, nových 

chodníků a cyklistických stezek. 

Z projektové dokumentace vyplývá, že se stavba dotkne pozemku p.č. 6868/5 ostatní plocha, jiná 

plocha a pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR-ÚZSVM. 

Pozemky jsou dle územního plánu - studie proveditelnosti, částečně dotčeny umístěním veřejně 

prospěšné stavby D1.13 – rekonstrukce sil. I/55 podjezd pod železniční tratí ČD č. 330 Předmostí a 

propojením cyklostezek a chodníku pod železničním podjezdem.  

  

V současné době probíhají přípravné práce. V rámci spolufinancování bude statutární město budovat a 

financovat nové chodníky a cyklostezku. Stavba Silnice I/55, MÚK s ČD Přerov - Předmostí 

významným způsobem přispěje k zabezpečení zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy a celkovém 

dopravním řešení předmětného území v návaznosti na stávající a nově připravované dopravní systémy.  

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost ÚZSVM o 

přeschválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 6868/5 v k.ú. Přerov včetně zřízení věcného 

práva které spočívá v právu, ve kterém se nabyvatel zavazuje nevyužívat převedený pozemek ke 

komerčním účelům, nepronajímat ani propachtovat jej po dobu 10-ti let.  

 

 


