
Pořadové číslo: 24/3.1.6

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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328,  oba   v k.ú. 
Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod z majetku statutárního města 

Přerov – pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 134 m2 a části 

pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 30.4.2014 nedoporučila převod pozemků, neboť se 
jedná o pozemky,  které jsou užívány jako přístupová komunikace na terasy pod hradbami, 
součást klidové zóny.  Z tohoto důvodu byly vykoupeny  i sousední pozemky.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání dne 21.5.2014 doporučila Radě města Přerova podat 
návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr statutárního města Přerova .

Odbor správy majetku a komunálních služeb.

Odbor správy majetku a komunálních služeb - viz stanovisko koordinační skupiny.



Rada města Přerova

Stanovisko Rady města Přerova  bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitestva 
města Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace se nachází Na Marku a pozemek p.č. 
327/1, zahrada se nachází na ul. Spálenec.
Manželé *** zaslali na odbor správy majetku a komunálních služeb žádost na odkoupení části 
pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní 
komunikace oba v k.ú. Přerov. Ve své žádosti uvádí, že tyto pozemky sousedí s 
rekonstruovaným objektem v jejich vlastnictví. Vzhledem ke konfiguraci terénu, 
hydrogeologickým poměrům a hlavně nevyřešeném odvodu srážkových vod, při kterých 
dochází k průsakům srážkové vody do objektu, žádají manželé *** o převod výše uvedených 
pozemků, které by chtěly využívat jako přístup do rekonstruovaného bytu ze strany od hradeb 
a dále jako odstavné stání.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost manželů *** 
o převod pozemku p.č. 5003 a části p.č. 328 v k.ú. Přerov.


