
                 

Pořadové číslo: 22/3.1.1.

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 29.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10.2.2014

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, pozemků  p.č. 4221, p.č. 4222/1, oba 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 pozemků p.č. 4221, ost.plocha, o výměře 98 m2,  p.č. 4222/1, zast. 
plocha a nádvoří , o výměře 36 m2, oba v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 15.11.2013 a vyslovila nesouhlas s převodem                     
a nájmem pozemků p.č. 4221, p.č. 4222/1, oba v k.ú. Přerov.



Komise pro záměry:

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 18.12.2013 a doporučila Radě města 
Přerova  neschválit záměr  nájmu pozemků a podat Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr úplatného převodu  pozemků dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova :

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.1.2014

1. neschválila záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova pozemků  p.č. 4221, ost.plocha, o výměře 98 m2,  p.č. 
4222/1, zast. plocha         a nádvoří , o výměře 36 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. podala  návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
pozemků p.č. 4221, ost.plocha, o výměře 98 m2,  p.č. 4222/1, zast. plocha a nádvoří , o 
výměře 36 m2, oba v k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva: 

Pekárna Racek s.r.o., gen Štefánika 38, Přerov,  požádala statutární město Přerov o převod, 
nájem pozemků  p.č. 4221, ost.plocha, o výměře 98 m2,  p.č. 4222/1, zast. plocha a nádvoří ,  
o výměře 36 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova, za účelem 
zřízení stanoviště pojízdné prodejny. Jedná se o  zatravněné  a upravené pozemky  v  
křižovatce  ulic V. Dlážka – Lipnická u parkoviště marketu Lidl. Pozemky jsou dotčeny 
stavbou silnice I/55 mimoúrovňového křížení s tratí ČD Přerov – Předmostí. Dále se na 
pozemcích nachází zeleň  a stromy. Pro žádaný účel by bylo nutno pozemky upravit a vozidla 
by měla přístup pouze přes stávající parkoviště, které je včetně pozemku ve vlastnictví  Lidl 
Česká republika v.o.s.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce  je  žádost                        
o převod, nájem pozemků p.č. 4221, p.č. 4222/1, oba v k.ú. Přerov, v křižovatce  ulic     
V. Dlážka – Lipnická, Přerov.


