
Pořadové číslo:  3/3.3.2. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 884/1 ostatní plocha v k.ú. Újezdec u Přerova, dle 

geometrického plánu č. 756-81/2021 ze dne 26.7.2021 označené novým parcelním číslem 884/6 o 

výměře 82 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 1191/40a do majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu předmětného pozemku na 1. jednání dne 

7.1.2022 s kladným stanoviskem.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 33. zasedání dne 12.1.2022 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr bezúplatného převodu předmětné části pozemku do majetku města. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Na předmětné části pozemku byla na základě povolení stavebního úřadu a se souhlasem vlastníka 

pozemku realizována stavba „Autobusová zastávka na ul. 9. května v Přerově“. Nabytí pozemku pod 

stavbou autobusové zastávky do majetku města je žádoucí z hlediska zjednodušené údržby či oprav. 

 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova na 80. schůzi dne 3.3.2022 schválila záměr statutárního města Přerova – 

bezúplatný převod části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova do majetku statutárního města 

Přerova.  

Rada města Přerova na 9. schůzi dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod části pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 884/1 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 3676 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova tvoří 

silnice III/0555 - ul. 9. května v Přerově. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 

se sídlem Olomouc-Hodolany, Lipenská 120. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb v r. 2021 zrealizoval stavbu „Autobusová zastávka na ul. 

9. května v Přerově“, která nahradila stávající nevyhovující přístřešek v lokalitě. Touto stavbou byl 

dotčen i pozemek p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření 

se svěřeným majetkem Olomouckého kraje vykonává Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 

organizace. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace vydala souhlas s umístěním 

stavby na pozemku s podmínkou majetkoprávního vypořádání k pozemku dotčenému uvedenou 

stavbou. Před realizací stavby byla uzavřena smlouva nájemní a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti. Po dokončení stavby bylo při zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní 

vypořádání navrženo, že by bylo vhodnější nezřizovat pro umístění zastávky k tíži pozemku 

služebnost, ale dotčenou část pozemku převést do majetku statutárního města Přerova. Zástupce SSOK 

vyslovil s tímto řešením souhlas a také odsouhlasil návrh dělení pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u 

Přerova.  

  

Vzájemné převody mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Přerov jsou realizovány 

bezúplatně a proto byl na 80. schůzi Rady města Přerova dne 3.3.2022 předložen k projednání záměr 

bezúplatného převodu předmětné části pozemku do majetku města. Po schválení záměru na této schůzi 

Rady města Přerova byla na adresu Olomouckého kraje zaslána žádost o bezplatný převod předmětné 

části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova v rozsahu dle geometrického plánu č.756-81/2021.  

Dne 23.12.2022 bylo odboru správy majetku doručeno sdělení Olomouckého kraje, že Zastupitelstvo 

Olomouckého kraje na svém zasedání dne 12.12.2022 schválilo bezúplatný převod části pozemku p.č. 

884/1, dle geometrického plánu č. 756-81/2021 ze dne 26.7.2021 označené novým parcelním číslem 

884/6 o výměře 82 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku Olomouckého kraje do majetku statutárního 

města Přerova. Následně dne 19.1.2023 byl na odbor správy majetku doručen návrh darovací smlouvy. 

Po odsouhlasení znění darovací smlouvy je tedy bezúplatný převod předkládán k projednání v 

orgánech města. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod části pozemku 

dotčené stavbou zastávky na ul. 9. května v Přerově vybudované v r. 2021 z majetku 

Olomouckého kraje do majetku statutárního města Přerova.  

 

 


