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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - bezúplatném 

převodu pozemku p.č. 5022, ost. plocha, o výměře 1031 m2, v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemku p.č. 

5022, ost. plocha, o výměře 1031 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.4. 2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  
neschválit záměr bezúplatného převodu do majetku města Přerova.

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 19.2. 2015 nedoporučuje  převést pozemek p.č. 
5022, ost. plocha  do majetku statutárního města Přerova – pozemky nejsou dotčeny žádným 
záměrem města. Rovněž je možné riziko požadavku vlastníků staveb garáží sousedících s 
tímto pozemek na zpevnění svahu.

Stanovisko odboru správy majetku:



Odbor správy majetku konstatuje, že se jedná o svah – hrozí sesuv, již v minulosti vlastníci 
garáží prováděli zpevnění svahu a statické zajištění staveb. V případě nabytí pozemku do 
vlastnictví města  je možné, že vlastníci garáží mohou v případě přetrvávajících problémů s 
ujížděním svahu požadovat po městu nápravu, která by byla nákladná.

Stanovisko odboru koncepce a strategického rozvoje:

Odbor rozvoje konstatuje, že pozemek není dotčen žádným záměrem ani akcí připravovanou  
oddělením koncepce.

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 25.3.2015 doporučila Radě města 
Přerova  podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr  bezúplatného převodu.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5022, ostatní plocha, o celkové výměře 1031 m2 v k.ú. Přerov je situován nad 
hotelem JANA směrem ke garážím na ul. Dvořákova. Pozemek je ve vlastnictví České 
republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM).
Na statutární město Přerov se dopisem ze dne 9.2.2015 obrátil Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových s nabídkou, zda má statutární město Přerov zájem o výkup pozemku p.č. 
5022, ost. plocha, v k.ú. Přerov do svého vlastnictví.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p.č. 5022, ost. 
plocha z jeho vlastnictví do vlastnictví statutárního města Přerova.


