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Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 v k.ú. Přerov do majetku 

statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 7114-70/2020 označené jako pozemek p.č. 6691/6 ostatní plocha o 

výměře 428 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 7114-70/2020 označené jako pozemek p.č. 6691/6 ostatní plocha o 

výměře 428 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 2. jednání dne 30.1.2020 doporučila bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 

6691/1 k.ú. Přerov do majetku města. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že část pozemku p.č. 6691/1 v k.ú. Přerov je 

dotčená stavbou "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická", je nutné tedy získat pozemek do 

vlastnictví statutárního města. 



 

Komise pro majetkové záležitosti 

Jelikož je pozemek dotčen investičním záměrem města, nebylo z důvodu urychlení převodu v Komisi 

pro majetkové záležitosti projednáno. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 38. schůzi dne 28.5.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

úplatný převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha 

dle geometrického plánu č. 7114-70/2020 označené jako pozemek p.č. 6691/6 ostatní plocha o výměře 

428 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6691/1 o výměře 1182 m2 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přerov je zapsán na listu 

vlastnickém č. 60000 ve prospěch České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (dále je "ČR - ÚZSVM"). 

  

Pozemek p.č. 6691/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přerov se nachází na ulici Hranická v Přerově. 

Z převážné části tvoří zaplocený areál Stavebního bytového družstva Přerov. Na části se však nachází 

veřejná zeleň a chodníky ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Statutární město Přerov, odbor řízení projektů a investic ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, Správa Olomouc připravuje rekonstrukci stavby silnice I/55 Přerov, jejíž součástí 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 a 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 a dojde k vybudování nových odbočovacích pruhů, křižovatek, vjezdů, autobusových 

zastávek, nových chodníků a cyklistických stezek. 

V rámci této akce bude statutární město Přerov investorem stavby "Propojení cyklostezky Velká 

Dlážka - Hranická", kdy má být touto stavbou dotčena i část pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha, jiná 

plocha v k.ú. Přerov ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových.  

  

ČR - ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Přerov sdělil na jednání dne 17.1.2020, že vzhledem ke 

skutečnosti, že se převážná část pozemku p. č. 6691/1 nachází v areálu SBD Přerov, je nutné z 

pozemku oddělit část, na které se nachází veřejná zeleň a chodník. Tato část bude dotčena výše 

zmiňovanou stavbou a může být realizována bezúplatně ve prospěch statutárního města Přerova. 

Statutární město Přerov tedy nechalo vyhotovit geometrický plán č. 7114-70/2020, kterým došlo k 

rozdělení původního pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1182 m2, na nově 

vznikající pozemek p.č. 6691/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 428 m2 a pozemek p.č. 6691/1 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 758 m2. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána tato dispozice z důvodu dořešení právního vztahu 

k nově vznikajícímu pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov, na kterém se nachází veřejná zeleň a 

chodník, uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu s ČR - ÚZSVM.  

 

 


