
Pořadové číslo:  25/3.3.3. 

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 02.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - komunikace na 

pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod stavby účelové komunikace vybudované na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 

oba v k.ú. Čekyně z vlastnictví stavebníka – pana M*** D***, bytem *** do majetku statutárního 

města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem M*** D***, bytem *** (jako 

budoucím prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva 

bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu doklad 

o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby komunikace, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost umístění stavby komunikace a přípojek na 1. jednání dne 

7.1.2022 s kladným stanoviskem. Skupina souhlasila s umístěním účelové komunikace s podmínkou, 

že bude od kmene stromu minimálně 3 m.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:  

Odbor správy majetku konstatuje, že předložené řešení účelové komunikace splňuje podmínku 

koordinační skupiny týkající se vzdálenosti komunikace od kmene stávajícího stromu na pozemku p.č. 

792 v k.ú. Čekyně. Skladba vrstev komunikace byla odsouhlasena oddělením dopravy.  

 

 

Místní výbor Čekyně: 



Stanovisko Místního výboru Čekyně bylo vyžádáno dne 28.4.2022. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 86. schůzi dne 26.5.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod komunikace do majetku města za podmínek dle návrhu usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Pan M*** D***, bytem *** má záměr vybudovat na pozemku p.č. 680 v k.ú. Čekyně rodinný dům. 

Pro tento dům bude nutno vybudovat nové dopravní a technické napojení ze stávající infrastruktury na 

ulici Na Červenici v místní části Čekyně. Konkrétně bude vybudován úsek účelové komunikace 

napojený na stávající místní komunikaci ul. Na Červenici a nové přípojky vody a kanalizace. Dle 

zpracované dokumentace stavba zasahuje do pozemků p.č. 791, p.č. 792 a p.č. 1062 vše v k.ú. Čekyně. 

  

Pan D*** předložil dokumentaci se žádostí o vydání souhlasu s realizací stavby účelové komunikace, 

přípojek vody a kanalizace na pozemcích v majetku města a s nabídkou převodu nové vybudované 

účelové komunikace do majetku statutárního města Přerova za symbolickou cenu.  

  

Účelová komunikace - bude napojena na stávající místní komunikaci ulice Na Červenici. Je navržena 

jako účelová obousměrná v šířce 3 m, jednopruhová. 

Komunikací je dotčena část pozemku p.č. 791 o výměře 134 m2 a p.č. 792 o výměře 27 m2 oba v k.ú. 

Čekyně, které jsou v majetku statutárního města Přerova.  

Přípojky vody a kanalizace řeší napojení objektu rodinného domu na vodovodní a kanalizační řad 

vedený v komunikaci ul. Na Červenici (p.č. 1062 k.ú. Čekyně). Přípojky budou vybudovány na 

pozemcích p.č. 791 – v délce 64 m, p.č. 792 – v délce 7 m a p.č. 1062 v délce 7 m vše v k.ú. Čekyně, 

které jsou v majetku statutárního města Přerova.  

  

Pro realizaci stavby účelové komunikace a přípojek vydá statutární město Přerov souhlas a vztah k 

dotčeným pozemkům po dobu realizace stavby bude řešen formou nájmu. Uložení přípojek v 

pozemcích v majetku města bude ošetřeno zřízením věcného břemene – služebnosti a bude uzavřena 

Smlouva o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a to po uplynutí 

zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu pozemků. Uzavření této smlouvy je v 

kompetenci vedoucího odboru správy majetku města.  

  

Komunikace bude v souladu s Vnitřním předpisem 13/2017 "Zásady statutárního města Přerov pro 

převod nově budované infrastruktury do majetku města", stavebníkem převedena do majetku 

statutárního města Přerova, kdy kupní cena dle tohoto předpisu činí 1% prokazatelně vynaložených 

nákladů na realizaci, maximálně 50.000,- Kč bez DPH.  

Převod bude realizován dle návrhu stavebníka za kupní cenu 1.000,- Kč. Nejprve bude uzavřena 

smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem M*** D***, bytem *** (jako budoucím prodávajícím) 

a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude uzavřena do 2 měsíců 

ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu doklad o splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby komunikace, nejpozději však do 5 let 

od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán budoucí převod účelové komunikace pro nový 

rodinný dům na konci ulice Na Červenici v místní části Čekyně do majetku města za 

symbolickou cenu.  

 

 


