
Pořadové číslo: 25/3.3.2

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 5.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 
5307/256  v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5307/256, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 

plocha, o výměře 695 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví *** , do vlastnictví statutárního města 

Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 114 460,- Kč (tj. 165,- Kč/m2).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 30.4.2014 doporučila převod pozemku p.č. 
5307/256, který je součástí veřejného prostranství a nachází se zde chodník a veřejné 
osvětlení v majetku města. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání dne 21.5.2014 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova dle předlohy.  



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 97 schůzi dne 25.8.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku města a komunálních služeb  sděluje, že v rozpočtu města jsou 
zajištěny finanční prostředky na výše uvedený převod.

Odbor koncepce a strategidckého rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje zpracoval dokumentaci a zajistil příslušné povolení 
na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Želatovská 24-30 – Alšova 9 – Přerov“, který leží na 
části tohoto pozemku. Vzhledem k tomu, že celý pozemek je veřejně přístupný, nachází se na 
něm chodníky a zeleň a podle Územního plánu města Přerova se celý nachází v ploše pro 
bydlení bytové, odbor doporučuje schválit navržené usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5307/256, ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha se nachází na rohu ulic 
Želatovská – Alšova.
Odbor rozvoje požádal o převod pozemku p.č. 5307/256, ostatní plocha, sportoviště, který je 
ve vlastnictví J*** do vlastnictví statutárního města Přerov. Účelem převodu je dořešení 
právního vztahu k pozemku, na kterém se nachází chodník v ulici Želátovská a Alšova v 
Přerově. V nejbližší době má proběhnout rekonstrukce chodníku a z tohoto důvodu je třeba 
dořešit právní vztah k pozemku p.č. 5307/256 v k.ú. Přerov.
Cena obvyklá stanovena ve zanleckém posudku č. 63/2014ze dne 21.5.2014 znalce Jiřího 
Pazdery činí 114 460,- Kč. Cena zjištěná činí rovněž 114 460,- Kč.
Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost odboru 
rozvoje o převod pozemku p.č. 5307/256 v k.ú. Přerov, který se nachází ve veřejném 
prostranství.


