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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 
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Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 
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Název návrhu: 

Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků 

p.č. 312/1, p.č. 312/9, p.č. 312/12, p.č. 312/15, p.č. 312/16, p.č. 312/17, p.č. 312/18, p.č. 

312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný a neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 312/1 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 2242 m2, p.č. 312/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1196 m2, 

p.č. 312/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2, p.č. 312/15 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 4 m2, p.č. 312/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2, p.č 

312/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, p.č. 312/18 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 64 m2 a část pozemku p.č. 312/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

geometrickým plánem č. 689-10/2019 označený jako pozemek p.č. 312/19 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 969 m2 a pozemek p.č. 312/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 

m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.6.2019 doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit  

bezúplatný a neschválit úplatný  převod dle návrhu usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 312/1 ostatní plocha, ostatní komunikace se nachází v místní části Přerov VI-Újezdec, 

pod místní komunikací na ul. Nová Čtvrť ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal na základě záměru statutárního města Přerova, 

usnesením č. 4045/95/6/2010 Rady města Přerova ze dne 22.9.2010, ČR-Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových o převod pozemku p.č. 312/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. Vzhledem k tomu, že 

od doby schválení záměru došlo k rozdělení pozemku p.č. 312/1 požaduje Česká republika o zaslání 

žádosti na bezúplatný převod dle aktuálního stavu pozemků vedených v katastru nemovitostí p.č. 

312/9, p.č. 312/15, p.č. 312/16 , p.č. 312/17 p.č. 312/12, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. 

Újezdec u Přerova. 

  

V r. 2017 proběhla na pozemku p.č. 312/1 a p.č. 448/1 rekonstrukce komunikace. Vzhledem k tomu, 

že statutární město Přerov není vlastníkem pozemku byla po dobu rekonstrukce komunikace uzavřena 

na pozemek p.č. 312/1 v k.ú. Újezdec u Přerova nájemní smlouva na dobu určitou, od 1.9.2017 do 

doby vydání kolaudačního souhlasu, nejdéle do 31.12.2018. V souvislosti s rekonstrukcí došlo k 

zaměření stavby komunikace na pozemku p.č. 312/1 v k.ú. Újezdec u Přerova, čímž došlo k rozdělení 

pozemku na jednotlivé části na kteých se nachází komunikace. 

  

Na pozemcích p.č. 312/1, p.č. 312/9, p.č. 312/15, p.č. 312/16 a p.č. 312/17 je v katalogu komunikací 

evidována účelová komunikace z důvodu toho, že pozemky jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, a proto 

tuto komunikace lze zařadit do katalogu místních komunikací po dořešení vlastnického vztahu k 

pozemku. 

Jakmile budou pozemky převedeny do vlastnictví statutárního města Přerov, požádá odbor správy 

majetku a komunálních služeb příslušný správní úřad o zařazení této komunikace z kategorie účelové 

komunikace do kategorie místní komunikace III.tř. 

  

Na pozemcích p.č. 312/12, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 se nachází místní komunikace III. tř. 

na ul. Nová Čtvrť. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky na kterých se nachází místní komunikace 

bylo pracovníky ČR-ÚZSVM přislíbeno, že dojde k bezúplatnému převodu, jakmile statutární město 

Přerov o převod pozemků požádá.  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu k 

pozemkům uvedených v návrh usnesení a podání žádosti o převod těchto pozemků.  

 

 


