
Pořadové číslo:  10/3.3.4. 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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 města Přerova – veřejného osvětlení 

vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 

274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 

476, p.č. 278, p.č. 125  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně                                                                                 

Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na pozemcích p.č. 271/22, 

p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení pozemku p.č. 622/2 vše  k.ú. Čekyně                                                                                                            

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – pozemků 

p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2, 783/10, 273/10, 273/11, 271/22 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                      

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 

vybudovaného na pozemcích p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 

274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 

476, p.č. 278, p.č. 125, p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví *** Z*** M***, bytem 

***, D*** M***, bytem *** a Z*** R***, bytem *** do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod komunikace vybudované na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 

a p.č. 783/10 vše v k.ú. Čekyně a zhodnocení spočívající v úpravě komunikace ul. Nad 

Úvozem vybudované na pozemku p.č. 622/2 v k.ú. Čekyně, ze spoluvlastnictví ***. Z*** 

M***, bytem ***, D*** M*** bytem *** a Z*** R***, bytem *** do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 783/9 trvalý travní porost o výměře 521 m2, p.č. 

273/4 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 271/8 trvalý travní porost o výměře 566 m2, 

pozemku p.č. 622/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 783/10 ostatní plocha o výměře 829 

m2, p.č. 273/10 ostatní plocha o výměře 196 m2, p.č. 273/11 ostatní plocha o výměře 19 m2 a 



p.č. 271/22 ostatní plocha o výměře 863 m2 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví - SJM *** 

Z*** M***, bytem *** a D*** M***, bytem ***, *** k id ½ a Z*** R***, bytem *** k id 

½ do majetku statutárního města Přerova a pozemku p.č. 783/1 trvalý travní porost o výměře 

854 m2 v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví - SJM***Z*** M***, bytem *** a D*** M***, 

bytem *** k id ½ a *** Z*** M***, bytem ***6 k id ½. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu infrastruktury a dotčených pozemků do majetku 

města již v roce 2016, kdy na 14. jednání koordinační skupiny dne 22.7.2016 neměla k převodům do 

majetku města námitek.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku konstatuje, že nabídka investorů na převod infrastruktury do majetku 

statutárního města Přerova a směnu pozemků byla projednávána již v r. 2016, kdy Komise pro 

projednávání záměrů na 20. zasedání dne 12.9.2016 doporučila převod infrastruktury (veřejného 

osvětlení, kanalizace a komunikace) a směnu pozemků dle žádosti. Na základě záporného vyjádření 

Místního výboru Čekyně byl následně projednáván pouze převod kanalizace, neboť převod do majetku 

města byl podmínkou její kolaudace. V roce 2017 byla na základě usnesení Zastupitelstva města 

Přerova uzavřena darovací smlouva, kterou žadatelé bezúplatně převedli do majetku statutárního 

města Přerova vybudovanou kanalizaci.  

 

Protože investor před realizací staveb infrastruktury nejednal se statutární městem Přerov o jejím 

budoucím převzetí a tedy nebyly stanoveny parametry stavebních objektů, byly následně provedeny 

statické zkoušky na nabízených komunikacích, které potvrdily dostatečnou únosnost podloží. Nicméně 

vhodnější by (z hlediska rizika zvýšených nákladů na údržbu komunikace) bylo realizovat převod 

komunikace  po dokončení alespoň 2/3 plánovaných staveb rodinných domů.  

 

Místní výbor Čekyně: 

Místní výbor Čekyně projednával nabídku spoluvlastníků vybudované infrastruktury a pozemků v r. 

2016, kdy místní výbor vyslovil nesouhlas, aby město v té době přebíralo do majetku veřejné osvětlení 

a nové úseky komunikace. V době nabídky nebyly na území postaveny žádné rodinné domy. Místní 

výbor nesouhlasil se směnou pozemku p.č. 477 v k.ú. Čekyně v majetku města za pozemky p.č. 783/1, 

p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 271/8 a část p.č. 622 vše v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 4672/13 v k.ú. 

Přerov, neboť předpokládal pozemek využít pro potřeby místní části.  

V roce 2019 bylo vyžádáno nové stanovisko k nabídce na převod infrastruktury a směny pozemků, 

kdy místní výbor trval na tom, aby se převod vybudované infrastruktury (komunikace, veřejné 

osvětlení atd.) vč. pozemku pod touto infrastrukturou do majetku města Přerova realizoval bezúplatně, 

jak je v takových případech standard, pokud žadatel chce, aby město Přerov tuto infrastrukturu 

převzalo a udržovalo. Pokud s tím žadatel nesouhlasil, ať se o tuto infrastrukturu stará sám. Místní 

výbor Čekyně v žádném případě nesouhlasil s původně navrhovanou směnou pozemků v majetku 

žadatelů (investorů) za pozemek p.č. 477 a dále nesouhlasil ani s případným prodejem tohoto pozemku 

žadatelům, protože předpokládá využití tohoto pozemku pro potřeby místní části. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019 doporučila schválit bezúplatný převod 

veřejného osvětlení a zřízení služebnosti vedení tohoto veřejného osvětlení k tíži pozemků, které 

nejsou v majetku města, dále doporučila schválit bezúplatný převod komunikace ulice Štěpnice a Nad 

Roklí a úpravy komunikace Nad Úvozem a doporučila schválit záměr bezúplatného převodu pozemků 

částí pozemků dotčenými převáděnými komunikacemi a nedoporučila schválit záměr směny pozemků 

dle žádosti žadatelů. Na základě následného jednání s žadateli byl na 10. zasedání Komise pro 



majetkové záležitosti dne 2.10.2019 předložen návrh schválit bezúplatný převod pozemků v rozsahu 

dle bodu 4. návrhu usnesení, t.j pozemků pod oběma úseky komunikace a tvořící veřejné prostranství s 

veřejným osvětlením.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost bezúplatných převodů nemovitých věcí dle bodů 1-3 návrhu 

usnesení na 27. schůze dne 28.11.2019. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova 

informováno zpravodajem při projednávání. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

*** Z*** M***, bytem ***, D*** M***, bytem *** a Z*** R***, bytem *** (dále jen investoři) 

jsou spoluvlastníky pozemků v okrajové lokalitě v místní části Čekyně pod budovami exekutorského 

úřadu - v ulice Nad Úvozem, Štěpnice a Nad Roklí. Tyto pozemky jsou územním lánem vymezeny pro 

bydlení.  

Pro realizaci staveb rodinných domů vybudovali investoři infrastrukturu –  

1. Dva úseky komunikace (dnešní nové ulice Štěpnice a Nad Roklí), které navazují na komunikaci ul. 

Nad Úvozem (v majetku města) a úpravu komunikace Nad Úvozem, které spočívá v jejím rozšíření na 

pozemek p.č. 622/2 v k.ú. Čekyně a provedení asfaltového povrchu. 

2. Veřejné osvětlení, které je vybudováno podél nových úseků komunikací a podél komunikace Nad 

Úvozem napojeno na stávající veřejné osvětlení v ul. Pod Lipami (v majetku města) 

3. Kanalizaci, která je vedena pod novou komunikací a z části pod komunikací Nad Úvozem a je 

napojena na stávající kanalizaci místní části Čekyně v ul. Pod Lipami (dosud není v MČ ČEkyně 

kanalizace zakončená ČOV a stávající kanalizace je v majetku města) 

  

V roce 2016 nabídli investoři tuto infrastrukturu bezplatně městu Přerov. Investoři souhlasili se 

zřízením služebnosti veřejného osvětlení k tíži pozemků, které jsou v jejich spoluvlastnictví a nebudou 

převedeny do majetku města. 

Stavby byly řádně povoleny, provedeny a zkolaudovány. Investoři je vybudovali výlučně na své 

náklady, nebyly poskytnuty dotace z rozpočtu města. Vybudovaná infrastruktura bude sloužit pro 

plánované rodinné domy, navazuje na stávající stavby infrastruktury v majetku města. Obecně jsou 

místní komunikace a veřejné osvětlení majetkem města a tato skutečnost se zohledňuje i při 

poskytování úvěrů pro stavby domů.  

Dále investoři nabídli statutárnímu městu Přerova převod pozemků pod oběma úseky komunikací - 

pozemky p.č. 783/10, p.č. 273/10 a p.č 271/22 vše v k.ú. Čekyně a dále pozemky tvořící pruhy zeleně 

podél komunikací s umístěným veřejným osvětlením p.č. 783/1, p.č. 783/9, p.č. 273/4, p.č. 271/8, p.č. 

273/11, p.č. 622/2 všechny v k.ú. Čekyně (všechny uvedené pozemky o celkové výměře 3952 m2) a 

dále ***. Z*** M*** nabídl ještě pozemek v jeho výlučném vlastnictví p.č. 4672/13 o výměře 18 m2 

v k.ú. Přerov a to výměnou za pozemek p.č. 477 trvalý travní porost o výměře 5682 m2 v k.ú. Čekyně 

v majetku statutárního města Přerova. Případný rozdíl cen pozemků ve prospěch statutárního města 

Přerova by investoři uhradili. 

  

Nabídka byla projednána na 20. zasedání Komise pro projednávání záměrů dne 12.9.2016, kdy komise 

doporučila schválit bezúplatné převody infrastruktury a směnu pozemků v rozsahu dle bodu 4. 

VARIANTY I. Na základě následně doručeného záporného stanoviska Místního výboru Čekyně bylo 

projednávání odloženo. S ohledem na podmínku vodoprávního úřadu pro vydání kolaudačního 

rozhodnutí o převzetí vybudované kanalizace městem byl projednáván bezúplatný převod kanalizace, 

která byla v roce 2017 na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova převedena bezplatně do 

majetku města. 



 Byly provedeny statické zkoušky obou nabízených úseků komunikace, které potvrdily dostatečnou 

únosnost podloží. Nicméně vhodnější by (z hlediska rizika zvýšených nákladů na údržbu komunikace) 

bylo realizovat převod komunikace po dokončení alespoň 2/3 plánovaných staveb rodinných domů. V 

současné době se v lokalitě staví jeden rodinný dům.  

  

Komise pro majetkové záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019 projednala opětovně záležitost převodu 

vybudované infrastruktury do majetku města a návrh na směnu pozemků dle žádosti kdy doporučila 

schválit bezúplatný převod veřejného osvětlení a zřízení služebnosti vedení tohoto veřejného osvětlení 

k tíži pozemků, které nejsou v majetku města, dále doporučila schválit bezúplatný převod komunikace 

ulice Štěpnice a Nad Roklí a úpravy komunikace Nad Úvozem do majetku města a doporučila schválit 

záměr bezúplatného převodu pozemků dotčených převáděnými komunikacemi – p.č. 271/22, p.č. 

273/10, p.č. 783/10 a p.č. 622/2 vše v k.ú. Čekyně do majetku města a nedoporučila schválit záměr 

směny pozemků dle žádosti žadatelů.  

  

Žadatelé byli seznámeni s výsledkem jednání komise a následně navrhli městu i bezúplatný převod 

pozemků pod převáděnými komunikacemi a bezúplatný převod pozemků, které se nachází podél 

těchto komunikací a jsou jimi vedeny sítě – m.j. i veřejné osvětlení převáděné do majetku města. 

Na 10. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 2.10.2019 by předložen návrh bezúplatného 

převodu pozemků do majetku města tak, aby převody vybudované infrastruktury a převody pozemků 

mohly být dále předkládány k projednání Radě města Přerova a Zastupitelstvu města Přerova v 

jednom materiálu. 

Komise pro majetkové záležitosti na tomto 10. zasedání doporučila Radě města Přerova schválit 

bezúplatný převod pozemků pod komunikací a tvořících veřejné prostranství podél těchto komunikací 

s veřejným osvětlením - v rozsahu dle bodu 4. návrhu usnesení. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán bezúplatný převod veřejného osvětlení, dvou úseků 

komunikace pro plánované rodinné domy v ulicích Štěpnice a Nad Roklí v okrajové části místní 

části Čekyně a bezúplatný převod pozemků dotčených těmito úseky komunikace a pozemků 

tvořících veřejné prostranství podél těchto komunikací, kterými jsou vedeny sítě do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

 


