
Pořadové číslo:  3/3.3.6. 

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 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: 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje úplatný převod nemovité věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

313/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1158 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za cenu 460.000,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na svém 4. zasedání dne 4.3.2022, úplatný převod 

nedoporučila, neboť není nezbytně nutné, aby město pozemek vlastnilo, souhlasila s bezúplatným 

převodem. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb úplatný převod rovněž nedoporučuje a konstatuje, že v 

rozpočtu odboru nejsou rezervovány finanční prostředky pro výkup. V případě schválení bude 

požádán odbor ekonomiky o posílení rozpočtu. 

 

Rada města Přerova 

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

neschválit úplatný převod nemovité věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1158 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR, s příslušností 



hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město za cenu 460.000,- Kč. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 313/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1158 m2 v k.ú. Přerov se nachází v Přerově, 

místní části Újezdec, na ulici Přerovská. Jedná se o travnatý pás podél komunikace, na kterém jsou 

umístěny vjezdy k pozemkům jiných vlastníků. Pozemek je 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. 

  

Dle územního plánu se pozemek nachází v ploše VP pro dopravu. Pozemkem jsou vedeny sítě - 

vodovod, kanalizace, kabely NN, které nejsou v majetku města. VO je vedeno na protější straně podél 

cyklostezky. 

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. jednání dne 15.4.2013 neschválilo záměr úplatného převodu 

a schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova do vlastnictví statutárního 

města Přerova. 

  

Na jednání dne 7.2.2022 bylo ze strany ÚZSVM sděleno, že jelikož se dle sdělení příslušného 

silničního správního úřadu na pozemku nenachází krajská, místní ani účelová komunikace a nejedná 

se ani o pomocný silniční pozemek, byli zástupci města požádáni ze strany ÚZSVM o opětovné 

posouzení možnosti úplatného převodu pozemku, s tím, že ÚZSVM vypracuje orientační cenu k 

jednání, na základě, které město rozhodne o dalších krocích. Ta byla zaslána dne 30.12.2022 ve výši 

460.000,- Kč spolu s žádostí o projednání v orgánech obce a sdělení stanoviska. 

  

Důvodem předložení této dispozice Zastupitelstvu města Přerova je žádost ÚZSVM o 

projednání úplatného převodu pozemku p.č. 313/6, v k.ú. Újezdec u Přerova za nabídnutou 

kupní cenu.  

 

 


