
Pořadové číslo:  15/3.3.1. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 

4988/7  a části pozemku p.č. 4988/9 oba v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 4988/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 4988/9 ostatní 

plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4988/7 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 654 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 4988/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 4988/9 ostatní 

plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4988/7 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 654 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 2. jednání dne 30. 1. 2020 doporučila bezúplatný převod částí pozemků do 

majetku města. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 



Vzhledem ke skutečnosti, že se na předmětných částech pozemků nachází místní komunikace ve 

vlastnictví statutárního města Přerov, doporučuje odbor správy majetku a komunálních služeb 

bezúplatný převod. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Vzhledem ke zrušení zasedání Komise pro majetkové záležitosti z důvodu opatření souvisejících s 

Covid-19, nebylo v komisi projednáno. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 47. schůzi konané dne 1.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit úplatný převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 4988/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 

4988/9 ostatní plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 

4988/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 654 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4988/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 531 m2 a pozemek p.č. 4988/9 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 401 m2 oba v k.ú. Přerov se nachází v Přerově, na ulici 

Šířava. Na převážné části se nachází místní komunikace ve vlastnictví statutárního města Přerova, na 

části pozemku p.č. 4988/9 neveřejné parkoviště jiného vlastníka a zbytek pak tvoří veřejně přístupné 

prostranství, zeleň. 

Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 

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

  

Statutární město Přerov jednalo o nabytí pozemku p.č. 4988/7. ČR - ÚZSVM, Odbor Odloučené 

pracoviště Přerov na jednání dne 17.1.2020 sdělil, že je možný bezúplatný převod pouze části 

pozemku, která se nachází pod místní komunikací Je nutno oddělit část, na které se nachází neveřejné 

parkoviště jiného vlastníka. Stejný postup byl navržen i u pozemku p.č. 4988/9.  

Statutární město Přerov tedy zadalo vyhotovení geometrického plánu, kterým byly z pozemku p.č. 

4988/9 a 4988/7 odděleny části, na kterých se nachází místní komunikace, a tato část byla přisloučena 

do p.č. 4988/7 o nové výměře 654 m2 v k.ú. Přerov.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání neschválit úplatný a schválit 

bezúplatný převod nově vznikajícího pozemku pod místní komunikací na Šířavě z vlastnictví ČR 

- ÚZSVM.  

 

 


