
Pořadové číslo:  7/3.3.6. 

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: 

Úplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 

172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 172/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerov za stanovenou kupní cenu ve 

výši 28 000,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.7.2019 usnesením č. 656/19/7/2019 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek uvedený v návrhu usnesení je zapsán na listu vlastnickém č. 60000 ve prospěch České 

republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2 ( ČR-

ÚZSVM). Pozemek je užíván jako komunikace v ul. Na Zábraní, správu a údržbu provádí statutární 

město Přerov na své náklady.  

  

Na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 441/11/3/2012 požádalo statutární město Přerov o 

bezúplatný převod tohoto pozemku vlastníka ČR-ÚZSVM. 

  

ČR- ÚZSVM, Odbor odloučené pracoviště Přerov sdělil, že převede pozemek p.č. 172/3 ostatní 



plocha, ostatní komunikace a to tak, že část pozemku na které se nachází zpevněná místní komunikace 

p.č. 172/9, převedl v r. 2018 bezúplatně a část pozemku, na které se nachází účelová komunikace a 

zeleň, bude převedena do majetku města úplatně.  

  

Dne 27.6.2019 ČR-ÚZSVM sdělil výši kupní ceny za pozemek p.č. 172/3, která činí 28 000,- Kč a 

požádal o projednání úplatného převodu za stanovenou cenu v orgánech města.  

  

Důvodem předložení této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k pozemku p.č. 

172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova. Jedná se pozemek, na kterém se nachází účelová komunikace 

která slouží pro přístup k jednotlivým nemovitostem.  

 

 


