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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Jaroslava Štěpánová

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

p.č. 806/2, ost. plocha, o výměře 517 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 806/2, ost. 

plocha, o výměře 517 m2 v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 12.3.2015  doporučila samostatné vyjádření odboru 
koncepce a strategického rozvoje. 
Oddělení územního plánování:
1. Pozemek p.č. 806/2 v k.ú. Přerov leží při hranici území vymezeného územním rozhodnutím č. 
123/96 o stavební uzávěře ve vymezeném území mezi křižovatkou ulic Komenského – Velké 
Novosady – Kojetínskou a ulicí Kramářovou Stavebního úřadu, Přerov ze dne 9.8.1996.
2. V Územním plánu města Přerova ve znění změny č. 1 účinném od 6.5.2013 je předmětný 
pozemek součástí plochy stávající smíšené obytné, jejíž využití je definováno § 8 vyhl. č. 501/2006 
Sb.:
Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou 
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a 



zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, 
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

Oddělení koncepce a rozvoje města:
Pozemek p.č. 806/2 v k.ú. Přerov se nachází v lokalitě , která je dlouhodobě určena k celkové 
revitalizaci. Blok domů v ulicích Škodova, Husova, Kramářova byl v minulých letech řešen několika 
urbanistickými studiemi a to zejména v souvislosti s řešením tzn.průpichu. Ze strategického hlediska 
je vhodnější ponechat výše uvedený pozemek v majetku města pro ponechání si možnosti rozhodování 
o budoucím využití. Rovněž stavba jednopodlažního objektu není z hlediska městotvorného a 
urbanistického žádoucí.  

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 27.5.2015 doporučila Radě města Přerova 
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu.

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr převodu.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 806/2, ost. plocha, o celkové výměře 517 m2, v k.ú. Přerov je situován z ulice Škodova 
směrem ke vchodu do bývalého areálu JUTA.
Na odbor správy majetku se obrátila paní *** J***, se žádostí o odprodej pozemku p.č. 806/2 o 

celkové výměře 517 m2, případně 200-300 m2 v k.ú. Přerov. Paní J***je vlastníkem sousedního 
pozemku p.č. 806/1, jehož součástí je stavba č.p. 692/13, ve které je umístěna provozovna ARMY 
SURPLUS. Žadatelka žádá o odprodej pozemku za účelem rozšíření podnikání - přístavba skladu.
Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost žadatelky o 
odprodej pozemku p.č. 806/1 v lokalitě Škodova ul. za účelem přístavby skladu.


