
Pořadové číslo:  14/3.4.2. 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí  a bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. st. 803/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 a 

p.č. 222/26 ostatní plocha o výměře 416 m2 oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města 

Přerova do majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a a schválit bezúplatný 

převod pozemku p.č. 4951/1 ostatní plocha o výměře 6780 m2 v k.ú. Přerov z majetku Olomouckého 

kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a do majetku statutárního města Přerova. Náklady spojené 

s převody vlastnických práv budou hrazeny rovným dílem. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina neměla ke vzájemným převodům pozemků námitek. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019 doporučila Radě města Přerova schválit 

záměry vzájemných bezúplatných převodů pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Realizací těchto převodů získá Olomoucký kraj pozemky, které se nachází v areálu střediska údržby 

Správy silnic Olomouckého kraje a statutární město Přerov získá pozemek pod místní komunikací 

ulice Šířava v Přerově. 

 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova na 21. schůzi dne 21.8.2019 schválila záměry vzájemných bezúplatných převodů 

pozemků dle návrhu usnesení. Záměr převodu pozemků z majetku města byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 23.8. do 7.9.2019 a opakovaně od 24.7. do 9.8.2020. rada města Přerova na 42. 

schůzi dne 6.8.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatné převody dle 

návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. st. 803/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 a p.č. 222/26 ostatní plocha o 

výměře 416 m2 oba v k.ú. Předmostí se nachází v areálu střediska údržby Správy silnic Olomouckého 

kraje na ulici Hranická v místní části Předmostí. Uvedené pozemky jsou v majetku statutárního města 

Přerova. 

Pozemek p.č. 4951/1 ostatní plocha o výměře 6780 m2 v k.ú. Přerov tvoří komunikace ul. Šířava, 

která je jako místní komunikace majetkem statutárního města Přerova, avšak pozemek je ve vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, právo hospodaření vykonává Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace. 

  

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen SSOK) má ve svém hospodaření 

mimo jiné areál skladového hospodářství na ulici Hranická v Předmostí a část tohoto areálu se nachází 

na pozemcích v majetku statutárního města Přerova – p.č. st. 803/7 – sklad posypového materiálu a 

p.č. 226/26 manipulační plocha v areálu. SSOK má zájem dořešit vztah k užívaným pozemkům. 

Protože má ve svém hospodaření pozemek p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov, který je pro její činnost 

nepotřebný a nachází se pod místní komunikací v majetku města, požádala SSOK o směnu těchto 

pozemků. Na základě dohody s odborem majetkovým a právním Krajského úřadu Olomouckého kraje 

je tato majetková dispozice řešena jako vzájemné bezúplatné převody.  

Záměr bezúplatných převodů předmětných pozemků byl projednán a schválen na 21. schůzi dne 

21.8.2019. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 23.8. do 7.9.2019 a opakovaně od 24.7. do 

9.8.2020. 

Olomoucký kraj následně projednával uvedenou majetkovou dispozici v orgánech kraje, kdy na 

zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22.6.2020 byly vzájemné bezúplatné převody 

schváleny. Následně byl ze strany Olomouckého kraje zaslán návrh darovací smlouvy a nyní je tato 

majetková dispozice předkládána k projednání a schválení. 

Náklady spojené s realizací bezúplatných převodů a správní poplatek za vklad práv do katastru 

nemovitostí budou hrazeny rovným dílem. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova jsou předkládány bezúplatné převody pozemků, které se nachází v 

areálu střediska údržby Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace na ulici 

Hranická v místní části Předmostí za pozemek v majetku Olomouckého kraje, právo 

hospodaření vykonává Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace který tvoří 

místní komunikace ulice Šířava v Přerově (kdy tato komunikace je majetkem města).  

 

 


