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Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015
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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárníhio města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 

p.č. 4929/2, ost. plocha, o výměře 15 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - převod pozemku p.č. 4929/2, ost. plocha, o 

výměře 15 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.5.2015:
1. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního 
města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 4929/2, ost. plocha,  o výměře 15 m2 z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova  - převod 
pozemku p.č. 4929/2, ost. plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 22.4.2015 doporučila Radě města Přerova 
neschválit záměr dle návrhu usnesení.



Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 12.3.2015   nedoporučila převod pozemku z vlastnictví 
statutárního města Přerova. Předmětný pozemek je součástí veřejného prostranství a pod pozemkem 
jsou vedeny inženýrské sítě. Koordinační skupina  souhlasila se zřízením sjezdu za podmínky ochrany 
stávající dřeviny dle ČSN.  Dále souhlasila s možností udělit souhlas se zřízením sjezdu , který vydá 
oddělení správy ostatního majetku.  

Stanovisko   odboru správy majetku:

Odbor správy majetku doporučuje  úplatný převod pozemku p.č. 4929/2, ost. plocha v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4929/2, ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 15 m2 je situován po pravé 
straně při sjezdu z kruhového objezdu do ulice Jateční.
Na odbor správy majetku se obrátila společnost FUDENCIA s.r.o. , se sídlem Přerov, ul. 9. května 

880/42, IČ 29385385 se žádostí o odprodej pozemku p.č.4929/2, o výměře 15 m2, v k.ú. Přerov za 
účelem zřízení sjezdu na pozemek p.č. 182, zahrada, která v jejím vlastnictví. Společnost FUDENCIA 
s.r.o. je rovněž vlastníkem sousedního pozemku p.č.181, zast. plocha a nádvoří , jehož součást je 
rodinný dům č.p. 76.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost společnosti 
FUDENCIA s.r.o. o odprodej pozemku p.č. 4929/2 v k.ú. Přerov za účelem zřízení sjezdu k jejich 
pozemku p.č. 182 v k.ú. Přerov.


