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Zápis č. 39
z jednání Komise pro projednávání záměrů
v majetkových záležitostech Rady města Přerova
konaném dne 26.3.2014
Přítomni:

Nepřítomni:

Čestmír Hlavinka
Pavel Friedrich
František Landsinger
Břetislav Passinger
Dana Dobyšková
Zdeněk Baláš

Omluveni:
Igor Kraicz
Tomáš Kotěšovský
Libor Kanis
Nečlenové komise:
Ing.Lenka Škubalová
Michal Zácha
Zdeněk Daněk
RNDr. Pavel Juliš
Dagmar Přecechtělová
Bc. Marika Vingrálková
PharmDr. Simona Arnošová
MUDr. Vlatimil Vosmanský
MUDr. Pavel Václavík
MUDr. Marie Václavíková

Program:
1. Schválení programu
2. Projednání bloku majetkoprávních záležitostí
3. Různé
4. Závěr
1. Schválení programu
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Jednání zahájil p. Čestmír Hlavinka. Bylo konstatováno, že Komise byla řádně svolána, je
přítomno 6 členů z 9, Komise je usnášení schopná. Jednomyslně byl schválen program
jednání.
Výsledek hlasování: Pro/6 , Proti/0 , Zdržel se/0
UKM/39/A-1/2014
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých
věcí z majetku statutárního města Přerova
Jednomyslně doporučila
Žadatel předloží novou variantu řešení parkovacího stání, zahrnujícího pozemek p.č. 2155/1
v k.ú. Přerov v rozsahu nezbytně nutném pro vybudování parkoviště s maximálním možným
využitím pozemků ve vlastnictví žadatele. Tento návrh bude obsahovat i vyhodnocení zásahu
do stávající zeleně.
Odpovídá: Zdeněk Kadlec
Výsledek hlasování: Pro/6

, Proti/0

, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM:

Diskuse:
p.Hlavinka – zahájení. Důvod jednání Komise pro záměry.
p.Zácha – info o lokalitě a postupu projednávání.
Pí.Přecechtělová – převod části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov je nezbytně nutný pro
rozšíření parkoviště. Kapacita je nedostačující.
RNDr.Juliš – situaci lze řešit vyhrazeným parkováním.
p.Passinger – mezi 14h-15h není parkoviště naplněno. Dle jeho soudu je dostačující a
nedoporučuje převod části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov. Důvodem je radikální
úbytek zeleně.
p.Baláš – doporučuje převod části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov z důvodu , že se
jedná o službu občanům. Úbytek zeleně lze řešit náhradní výsadbou.
p.Zácha – doporučuje převod za podmínky náhradní výsadby. V budově se nachází
převážně lékarny, lékaři atd. Doporučení – umístit ve vjezdu závoru.
PharmDr. Arnošová– dopoledne nelze zaparkovat. Převážně zde parkují pacienti a
mnoho pohyblivě hendikepovaných.
MUDr. Václavík – obslužnost se částečně zlepšila, přesto kapacita stále nedostačuje.
MUDr. Vosmanský – dle jeho soudu není hodnota stromů vysoká. Z části se jedná o
náletoviny.
RNDr. Juliš – zeleň v dané lokalitě plní svou funkci. Je součástí přilehlého parku.
Doporučuje v případě prodeje vyčíslit ekologickou hodnotu zeleně. Doporučuje
zhodnotit počet ordinací a vypracovat koncept na počet parkovacích stání.
Ing.Škubalová – u této budovy územní plán zvažoval jinou možnost využití.
p.Zácha – Doporučení k nalezení řešení. Žadatel chce na své náklady vybudovat
parkoviště. Cenu stanovit dle ZP s podmínkou náhradní výsadby.
MUDr. Václavíková – jako revmatoložka přijímá pacienty se zhoršenou pohyblivostí.
Odvoz krve atd. Potřeba parkování. Parkoviště je nedostačující.
MUDr. Vosmanský – Prozatím obsazena cca polovina kapacity budovy a již nyní je
kapacita parkoviště nedostačující. Bez možnosti parkování je i obtížné obsadit volné
prostory. Navrhuje cenu dle ZP s podmínkou náhradní výsadby.
p.Passinger – nutno chápat, že zeleň je přínosem pro tuto budovu. V okolí je dostatek
parkovacích míst. Kapacita parkoviště bude vždy naplněna ať při počtu 30 nebo 60
míst.

3
Bc.Vingrálková – je nemyslitelné poslat zákazníka lékárny na jiné parkoviště přiléhající
k jiné lékárně.
Petenti opustili jednací místnost
p.Hlavinka – nelze argumentovat náhradní zelení. Zeleň má ekologickou hodnotu.
p.Zácha – vznik kompromisu – hledání řešení
p.Passinger – doporučuje žadateli nejdříve využít vlastní pozemky pro rozšíření
parkoviště až následně využít pozemky ve vlastnictví města .
p.Zácha – doporučení prověřit inženýrské sítě z důvodu možné náhradní výsadby.
Komise pro záměry doporučila žadateli zpracování „užší“ varianty rozšíření parkoviště
o pozemek p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov za maximálního využití pozemků ve vlastnictví
žadatele. Návrh bude zohledňovat zásah do stávající zeleně.
V Přerově 28.3.2014
Čestmír Hlavinka
Ověřovatel
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Usnesení z 39. jednání
Komise pro projednávání záměrů
v majetkových záležitostech Rady města Přerova
konané dne 26.3.2014

KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ ZÁMĚRŮ V MAJETKOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

UKM/39/A-1/2014

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých
věcí z majetku statutárního města Přerova

Jednomyslně doporučila
Žadatel předloží novou variantu řešení parkovacího stání, zahrnujícího pozemek p.č. 2155/1
v k.ú. Přerov v rozsahu nezbytně nutném pro vybudování parkoviště s maximálním možným
využitím pozemků ve vlastnictví žadatele. Tento návrh bude obsahovat i vyhodnocení zásahu
do stávající zeleně.
Odpovídá: Zdeněk Kadlec
Výsledek hlasování: Pro/6
V Přerově 28.3.2014

, Proti/0

, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM:

Čestmír Hlavinka
Ověřovatel

