
Pořadové číslo: 22/3.1.2.

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 28.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, která 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
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci v majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Předmostí

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 216/1, ostatní 
plocha, o výměře cca  70 m2 v k.ú. Předmostí.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina na 19. jednání konaném dne 1.11.2013 vyslovila nesouhlas s převodem 
části pozemku, neboť zasahuje do plánovaného areálu Mamutova.

Osadní výbor Předmostí:

Osadní výbor Předmostí ve vyjádření uvádí, že požadovaná část pro umístění montovaných 
garáží sice přímo nekoliduje s uvažovaným parkovištěm a příjezdovou komunikací v rámci 
uvažovaného areálu Mamutova, ale z hlediska řešení koncepce využití tohoto území v případě 
realizace projektu Mamutov, by z urbanistického hlediska umístění garáží nebylo vhodné. 
Pokud existuje určitá míra reálnosti realizace projektu Mamutov, pak by nebylo vhodné 
povolit realizaci garáží v lokalitě.  

Komise pro záměry:



Komise pro záměry na 34. zasedání dne 20.11.2013 doporučila Radě města Přerova podat 
návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod části p.č. 216/1 v k.ú. Předmostí.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 82. schůzi konané dne 11.12.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku dle 
návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 216/1, ostatní plocha, o celkové výměře 12209 m2 v k.ú. Předmostí se nachází 
na ulici Hranická v místní části Předmostí a tvořil areál dnes již zaniklé cihelny. Uvedený pozemek je 
dle zpracované dokumentace zahrnut do plánovaného areálu Mamutova. V současné době je pozemek 
nevyužívaný.

Pan M. H. a pan F. K. požádali o odprodej části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Předmostí o 
výměře cca 70 m2 za účelem výstavby 2 ks montovaných garáží. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu části pozemku 
za účelem výstavby dvou garáží, kdy tento pozemek je dle zpracované dokumentace součástí 
plánovaného areálu Mamutova v Předmostí.


