
Pořadové číslo:  3/3.3.4. 

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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a 

zřízení věcného práva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

1885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2 a pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 58 m2, oba 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, a to za podmínky, že se smluvní strany výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný 

současně zřizuje v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu, ve prospěch 

převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele 

jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným břemenem, 

a to po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy do 

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

Nabyvatel je 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. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 10. jednání dne 3.6.2022, doporučila výmaz předkupního 

práva a bezúplatné nabytí pozemků do majetku města (v současné době je již předkupní právo 

vymazáno). 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Vzhledem ke skutečnosti, že se na předmětných pozemcích nachází místní komunikace (chodníky), ve 

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

bezúplatný převod schválit. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 8. schůzi konané dne 23.1.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

1885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2 a pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 58 m2, oba v k.ú. Přerov, dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2 a pozemek p.č. 5307/222 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 58 m2, oba v k.ú. Přerov se nachází na ulici 9. května 

před vstupem na hřbitov. Na pozemcích se nachází místní komunikace ve vlastnictví StMPr. 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. 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že se na převážné části pozemků nachází místní komunikace, je možné 

převod realizovat bezúplatně ve prospěch statutárního města Přerova, z důvodu veřejného zájmu v 

souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. a v souladu s ust. § 9 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, když převáděný majetek je zastavěn 

tělesy místních komunikací IV. třídy ve vlastnictví nabyvatele. Veřejný zájem je dán zájmem státu na 

sjednocení vlastnictví těles předmětných místních komunikací a pozemků pod nimi, když zákonem 

svěřenou působností nabyvatele je správa předmětných místních komunikací. Dále veřejný zájem 

spočívá v péči o veřejnou zeleň, která se na převáděném majetku částečně rovněž nachází.  

  

Z tohoto důvodu je navrhováno schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova, dle návrhu na usnesení. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku p.č. 1885/2 a 

5307/222, oba v k.ú. Přerov na ulici 9. května, na kterých se nachází místní komunikace. 

Důvodem převodu je dořešení právního vztahu k pozemkům.  

 

 


