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Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. 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. 3749/1,  v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 3749/1, ost. plocha, o výměře cca 50 m2,       
v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 20.8.2013 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  
části pozemku p.č. 3749/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva:

Jedná se o pozemek v ulici V. Dlážka, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Kratochvílova 41 Přerov, požádalo o převod části 

pozemku p.č. 3479/1, ost. plocha o výměře cca 50 m2. Žádost zdůvodňují požadavkem 
samosprávy domu Velká Dlážka 3, vybudovat přístupovou bezbariérovou rampu u bočního 
vstupu uvedeného domu. Koordinační skupina dne 12.7.2013 projednala žádost                       
a nedoporučila převod části pozemku p.č. 3749/1, v k.ú. Přerov, za výše uvedeným účelem      
z toho důvodu, že u hlavního vchodu domu Velká Dlážka 3, je umístěna zvedací plošina pro 



vozíčkáře a není tedy potřebné budovat další podobné zařízení. Dalším důvodem je  i  úbytek 
zeleně v této části města.
Rada města Přerova na své 74. schůzi dne 20.8.2013 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  
části pozemku p.č. 3749/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost SBD 
Přerov na převod části pozemku p.č. 3479/1 v k.ú. Přerov, v ul. Velká Dlážka z majetku 
statutárního města Přerova.


