
Pořadové číslo:  16/3.3.1. 

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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 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. 

228/22 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

p.č. 228/22 ost. pl. o výměře 77 m2 k. ú. Lověšice u Přerova dle geometrického plánu č. 485-

201/2019 ze dne 11.11.2019 nově označený jako pozemek p.č. 228/32 o výměře 77 m2 k.ú. Lověšice 

u Přerova z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkové organizace. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 8. jednání dne 22. 5. 2020 doporučila bezúplatný převod pozemku do majetku 

města. 

 

Místní výbor Lověšice 

Místní výbor Lověšice byl požádán o vyjádření – s převodem souhlasil. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Vzhledem ke skutečnosti, že se na předmětné části pozemku nachází sjezd na místní komunikaci ve 

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

bezúplatný převod. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 



Komise pro majetkové záležitosti na svém 16. zasedání konaném dne 24.6.2020 doporučila Radě 

města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 48. schůzi konané dne 22.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 228/22 ostatní plocha, dráha o výměře 607 m2 k.ú. Lověšice u Přerova, obec Přerov se 

nachází v okrajové části města Přerova na ulici generála Štefánika na výjezdu z Přerova. Pozemek p.č. 

228/32 ostatní plocha, silnice o výměře 77 m2 k.ú. Lověšice u Přerova vznikl oddělením z pozemku 

p.č. 228/22 dle geometrického plánu č. 485-201/2019 ze dne 11.11.2019. 

  

Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v právu hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkové organizace. 

  

Vlastník Olomoucký kraj požádal statutární město Přerov dopisem ze dne 27. 4. 2020 o vyjádření k 

bezúplatnému převodu části pozemku p.č. 228/22 ost. pl. o výměře 77 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

dle geometrického plánu č. 485-201/2019 ze dne 11.11.2019 nově označeného jako pozemek p.č. 

228/32 o výměře 77 m2 do vlastnictví statutárního města, jelikož je předmětná část pozemku 

zastavěna sjezdem na místní komunikaci ve vlastnictví SMPr. 

Veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí SMPr. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod části pozemku p.č. 

228/22 v k.ú. Lověšice u Přerova.  

 

 


