
Pořadové číslo:  26/3.3.6. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 263 a 

pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 263 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, oba v 

k.ú. Čekyně 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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 263 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, oba v 

k.ú. Čekyně 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 projednala záležitost na 5. jednání dne 25.3.2022. Zkonstatovala, že pozemek je 

dlouhodobě neudržovaný a je zapsán na seznamu kriticky ohrožených památek. I v případě 

bezúplatného převodu zde budou zvýšené náklady – jednak na uvedení památky do řádného stavu a 

jednak na další běžnou údržbu.  

 

Místní výbor Čekyně 

Místní výbor Čekyně byl požádán o vyjádření, zkonstatoval, že již v minulosti požadoval bezúplatné 

převedení  pozemků do majetku města, a to z důvodu, že se ÚZSVM o pozemky vůbec nestará, 

zámecký park chátrá a stromy zde padají. ÚZSVM však nabízelo pouze úplatný převod. Místní výbor 

souhlasí s nabytím, ale pouze v případě, že se bude jednat o bezúplatný převod. 

 



Odbor stavebního úřadu, oddělení památkové péče 

Odbor stavebního úřadu, oddělení památkové péče upozornilo, že dle § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, je vlastník kulturní památky povinen na 

vlastní náklady pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, 

poškozením, znehodnocením nebo odcizením. 

 

Dle § 35 odst. 1 písm. c) památkového zákona se právnická osoba dopustí přestupku tím, že nepečuje 

o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu 

kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před 

ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí. Za tento přestupek lze 

uložit pokutu do 2 000 000 Kč. 

 

Jelikož by statutární město Přerov bylo v případě nabytí této kulturní památky novým vlastníkem, 

který nezapříčinil její aktuální stav, nepředpokládá se, že by orgán státní památkové péče přistoupil k 

řešení nějakého přestupku.  

To, že je zámecký park veden na seznamu ohrožených památek, naopak pomůže zajistit příspěvek na 

zachování a obnovu kulturní památky ve smyslu § 16 památkového zákona, a to buď z krajských 

dotací nebo z dotací Ministerstva kultury. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení ostatního majetku 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení ostatního majetku souhlasil s bezúplatným 

převodem, ale poukázal na skutečnosti, které je nutné vzít v úvahu a které vyvstanou v momentě, kdy 

se SMPr stane vlastníkem: 

- lokalita má jistě potenciál, nicméně za cca 25 let se zde „nic“ nedělo a lokalita vykazuje značné 

zanedbání z pohledu řádné péče, 

- lokalita se nachází v prostoru, který je v památkové zóně, hrubým odhadem byla vyčíslena částka na 

uvedení do stavu, který by si tento prostor zasloužil, a to na částku 10 milionů Kč, 

- dále upozornil na uživatelské povinnosti, které by SMPr, jakožto majiteli vyvstaly a dají se vyčíslit v 

řádu několika set tisíc korun, které odbor správy majetku v rozpočtu nemá. 

 

Obor správy majetku a komunálních služeb, oddělení majetkoprávní 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení majetkoprávní konstatuje, že v minulosti byla 

již nabídka ÚZSVM na úplatný převod do majetku města projednávána, koordinační skupina tento 

převod nedoporučila. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 263 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 294 m2 a pozemek p.č. 264 ostatní plocha, 

zeleň o výměře 14 799 m2, oba v k.ú. Čekyně se nachází v Přerově, v místní části Čekyně na ulici 

Zámecká. Na pozemcích se nachází zámecký park. 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. 

  

Na pozemcích se nachází zámecký park, který je veden v seznamu kriticky ohrožených památek, 

pozemky jsou zanedbané a řadu let neudržované. To, že je zámecký park veden na seznamu 

ohrožených památek, naopak dopomůže k získání příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky 

ve smyslu § 16 památkového zákona, a to buď z krajských dotací nebo z dotací Ministerstva kultury. 

  



V minulosti již byla projednávána nabídka ÚZSVM na úplatný převod do majetku města, kdy 

koordinační skupina tento převod nedoporučila. 

  

Nyní bylo na vzájemných jednáních s ÚZSVM dohodnuto, že by bylo možné realizovat převod 

pozemků ve prospěch statutárního města Přerova bezúplatně. 

  

Z tohoto důvodu je navrhováno neschválit úplatný převod a schválit bezúplatný převod nemovitých 

věcí – pozemku p.č. 263 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, oba v 

k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova, dle návrhu na usnesení. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání záležitost bezúplatného převodu 

pozemku p.č. 263 a pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně na ulici Zámecká, na kterých se nachází 

zámecký park.  

 

 


