
Pořadové číslo: 2/3.1.8

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 17.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města  Přerova -  části   pozemku p.č. 4934/5  v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 4934/5, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statuárního 
města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina  na  svém jednání dne  11.7.2014 nedoporučila převod části pozemku, z 
důvodu že se  jedná o součást veřejných ploch.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání dne 13.8.2014 doporučila Radě města Přerova podat 
návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova dle návrhu 
usnesení a doporučila věc projednat v pracovní skupině pro Plán oprav  místních komunikací 
a dopravy  v klidu, z důvodu  problematického využití daného pozemku jako parkovací 
plochy a parkovaní v dané lokalitě. 

Rada města Přerova



Rada města Přerova  na své  4. schůzi dne 4.12.2014 usnesením č. 53/4/6/2014 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr  statutárního města Přerova dle návrhu 
usnesení.

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku a komunálních služeb nedoporučuje úplatný převod dle návrhu 
usnesení.

Pracovní skupina pro plán oprav  místních komunikací  a dopravy v klidu

Dne 11.9.2014 zasedla pracovní skupina pro návrh plánu oprav místních komunikací a 
dopravu v klidu. Pracovní skupina projednala na základě podnětu majetkoprávní komise 
otázku případné legalizace parkovacích stání před provozovnou na nábř. PFB (Ř.) s níže 
uvedeným závěrem.
Mgr. Vojtášek přednesl žádost p. Ř.  k odprodeji části pozemku p.č. 4934/5 z vlastnictví 
města do vlastnictví žadatele. Majetkoprávní komise žádost odprodeje nedoporučila. Odbor 
MAJ navrhl prověřit zřízení parkovacího místa/míst a poté je případně žadateli p. Ř.  
pronajmout.
P.Komínek tuto možnost vyloučil s ohledem na zákaz parkování v celé lokalitě vč. 
sjezdů/vjezdů k domům.
Závěr: pracovní skupina hlasovala k návrhu zachovat stávající stav – hlasování – všichni 
přítomní pro. Parkovací místo zřízeno nebude.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4934/5 se nachází v k.ú. Přerov na ul. nábř. Protifašistických bojovníků 
Pozemek je využíván jako ostatní plocha, ostatní komunikace pro přístup k jednotlivým 
nemovitostem.

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel dne 24.6.2014 žádost od spoluvlastníků 
pozemku p.č. 236/2, v k.ú. Přerov pana ***na převod části pozemku p.č. 4934/5, o výměře 

cca 20 m2. Záměrem převodu je zbudování parkovacích míst pro vozidla, které parkují u 
nemovitosti č.p. 3256 a č.p. 53 v k.ú. Přerov. Žadatelé svou žádost zdůvodňují tím, že před 
domem č.p. 53 se parkoviště z důvodu výstavby Tyršova mostu zrušilo a není možné v okolí 
zaparkovat. 

Žádost spoluvlastníků p. *** byla řešena již v r. 2011, kdy Zastupitelstvo města Přerova dne 
18.4.2011 tento záměr projednalo a svým usnesením č. 112/5/5/2011, neschválilo záměr 
statutárního města Přerova úplatný převod části pozemku p.č. 4934 v k.ú. Přerov a doporučilo 
tuto záležitost řešit až po výstavbě polyfunkčního domu a následném dopravním napojení. 
Na pozemku p.č. 4934/5 v k.ú. Přerov vázne zástavní právo smluvní ve prospěch České 
spořitelny, a.s. Olbrachtova 62, Praha 4. Dále na tomto pozemku vázne věcné břemeno, 
zřizování a provozování vedení podzemní telekomunikační sítě a její opravy a údržby pro 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Věcné břemeno zřízení a 
provozování teplovodní přípojky, právo vstupovat a vjíždět za účelem zajištění provozu a 
údržby pro Teplo a.s. Blahoslavova 7, Přerov a věcné břemeno zřízení a provozování 



kabelového vedení NN, pro ČEZ Distribuce a.s. Teplická 9, Děčín.
Důvodem předložení a projednání záměru je žádost p. ***na převod části pozemku p.č. 
4934/5 v k.ú. Přerov.


