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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 17.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5.11.
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
ZDENĚK KADLEC, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v  k.ú. Přerov .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č.4394/1, ost. plocha,  o výměře cca 400 m2,      
v k.ú. Přerov .

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 47. schůzi dne 4.9.2012  podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  části pozemku p.č. 
4394/1 ost. plocha  o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva: 

D.P. jako vlastník pozemku p.č. 4394/2, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov,  a na něm stojící 
budovy občanské vybavenosti bez.čp/če (restaurace) – v ulici U výstaviště, požádala statutární 
město Přerov o převod části pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha, o výměře cca 400 m2 z majetku 
statutárního města Přerova. Žádost odůvodňuje svým investičním záměrem modernizace 



budovy k víceúčelovému využití a rozšíření nabídky služeb. Za tímto účelem bude nutné 
vybudovat bezbariérové přístupy do budovy, které zasáhnou do pozemku v majetku 
statutárního města Přerova p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov. Předmětem žádosti je i převod části p.č. 
4394/1 – zatravněné plochy, přilehlého parkoviště u rampy objektu, na kterém dle žadatelky 
bezdůvodně parkují cizí vozidla a brání tak vjezdu dodavatelských vozidel. Žádostí se 
zabývala koordinační skupina na místním šetření za účasti žadatelky. Pokud jde o plochu před 
zásobovací rampou, je možno řešit zajištění vjezdu k rampě dopravním značením. Na části 
pozemku, která tvoří veřejnou zeleň jsou uloženy inženýrské sítě. Žadatelce bylo doporučeno, 
aby rampu umístila na části pozemku p.č. 4394/1 u vchodu do budovy restaurace, kde byla 
v minulosti vybudována zpevněná plocha (bývala nevyužívaná předzahrádka) s napojením na 
stávající asfaltový chodník. Na základě výše uvedeného koordinační skupina nedoporučila 
odprodej části pozemku p.č. 4394/1 v rozsahu dle žádosti. Výsledek jednání koordinační 
skupiny byl žadatelce sdělen písemně. Na výsledek místního šetření reagovala písemným 
nesouhlasem s prezentovaným závěrem, že dle jejího názoru se jedná o tak malé plochy 
zatravněných pozemků, že pokud dojde k jejich zástavbě, dá se jejich ekologická hodnota 
snadno nahradit novou výsadbou a tudíž nelze v jejich významu spatřovat zásadní problém, 
který by odprodeji bránil. S argumentem  inženýrských sítí  taktéž nesouhlasí, neboť  jejich  
uložení  a případné přemístění je především předmětem jednání mezi správcem sítí  a 
investorem. Na základě výše uvedeného trvá na své původní žádosti o převod části pozemku v 
nezměněném rozsahu. D.P. podala žádost o převod části pozemku p.č. 4394/1 o výměře cca 
1.000 m2 již v roce 2003 za účelem rozšíření stávajícího objektu o  výrobnu lahůdek. Rada 
města Přerova  na své 27. schůzi dne 26.2.2004 neschválila záměr převodu.
Koordinační skupina žádost projednala dne 30.5.2012 a vyslovila  nesouhlas s převodem. 
Komise pro záměry žádost projednala dne 8.8.2012 a doporučila Radě města Přerova  schválit 
záměr převodu. 
Rada města Přerova na své 47. schůzi dne 4.9.2012  podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  části pozemku p.č. 
4394/1 ost. plocha  o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přerov.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice  v orgánech obce je dořešení 
právního vztahu k části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, v ul. U výstaviště, na kterém 
hodlá investor vybudovat stavby k rozšíření nabídky služeb. 




