
Pořadové číslo:  17/3.3.1. 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

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 statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný 

převod realizován. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

6691/6 ostatní plocha, jiná plocha 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 za 

následujících podmínek: 

  

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném zájmu k 

účelům vyplývajícím z ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy. Převáděný majetek nelze využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové 

nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

  

2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. 

II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové 

nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 23.000,- Kč. Nebude-li 

nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 

smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům 

anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude-li takové nakládání 

trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

  

3. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené v odst. 

1 a 2 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy 

písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení 



smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

  

4. Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, 

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

  

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i 

tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva 

převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovat, zda 

jsou všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout 

odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele se sjednává závazek 

nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou 

písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II. 

odst. 2 smlouvy) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 

zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí 

nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 

mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

  

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá plnění, 

na jejichž úhradu dle smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

  

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení nabyvateli. 

Odstoupením se závazky ze smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co si splnily, 

kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

  

11. Nabyvatel se zavazuje realizovat stavbu cyklostezky „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – 

Hranická“, která je součástí veřejně prospěšné stavby „D 1.13 – rekonstrukce silnice I/55 podjezdu 

pod tratí ČD č. 270 v oblasti Předmostí pro zvýšení kapacity komunikace a pro zlepšení podmínek 

pro pěší a cyklisty“ nejpozději do 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této 

smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že k realizaci této stavby v této lhůtě nedojde, zavazuje 

se nabyvatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 23.000,- Kč za nesplnění tohoto závazku. Tím nejsou 

dotčena ostatní ustanovení odst. 2 a odst. 3. Poruší-li nabyvatel povinnost dle Čl. II odst. 2 smlouvy 

ve vztahu k vybudování cyklostezky „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“, je převodce 

oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou zřizuje v 

souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II odst. 2 

smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v 

závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to 

po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

 

 



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 (nyní p.č. 6691/6) 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 (nyní p.č. 

6691/6) 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 své 38. schůzi konané dne 28.5.2020 po projednání 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. 

 

Rada města Přerova na své 54. schůzi konané dne 15.1.2021 po projednání podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 6691/6 ostatní plocha, jiná plocha 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 za  podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání konaném dne 8.6.2020 neschválilo úplatný převod 

a schválilo 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. 6691/6 o výměře 428 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. 6691/6 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přerov se nachází na ulici Hranická v Přerově, 

nachází se zde 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 dotčen i pozemek p.č. 6691/6 ostatní plocha, jiná plocha 

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

věcech majetkových.  

  

Vzhledem ke skutečnosti, že se na předmětném pozemku bude nacházet veřejně prospěšná stavba, je 

možné realizovat převod bezúplatně. 

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání konaném dne 8.6.2020 neschválilo úplatný převod 

a schválilo 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. 

  

Na základě tohoto usnesení požádal odbor majetku a komunálních služeb, oddělení majetkoprávní 

ÚZSVM o bezúplatný převod tohoto pozemku. 

  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poté sdělil omezující podmínky, za kterých bude 

bezúplatný převod realizován. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání schválení omezujících podmínek, za 

kterých bude bezúplatný převod pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov realizován.  

 

 


