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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 27.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6714/5, p.č. 6714/22, p.č. 6715/2, p.č. 6716/1, 
p.č. 6715/2....... vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 6714/5, ost. plocha, o 

výměře 744 m2, p.č. 6714/22, ost. plocha, o výměře 57 m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 

m2, p.č. 6716/1, ost. plocha o výměře 185 m2, p.č. 6716/2, ost. plocha o výměře 1507 m2, id. 7/8 p.č. 

6724/4, ost. plocha, o výměře 3337 m2, id. 7/8 p.č. 6724/5, zast. plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, 

id. 7/8 p.č. 6724/7, ost. plocha o výměře 611 m2 , p.č. 4235, trvalý travní porost, o výměře 319 m2, 

p.č. 4293/1, ost. plocha, o výměře 70066 m2, p.č. 4293/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 188 m2, 

p.č. 4293/41, ost. plocha , o výměře 5160 m2, p.č. 4520, ost. plocha, o výměře 1408 m2, p.č. 6715/2, 

ost. plocha, o výměře 161 m2, 6716/1, ost. plocha, o výměře 185 m2, p.č. 6716/2, ost. plocha, o 

výměře 1507 m2, p.č 6721, ost. plocha o výměře 208 m2, p.č. 6724/1, ost. plocha o výměře 41981 

m2, p.č. 6724/6, ost. plocha, o výměře 391 m2, p.č. 6725, ost. plocha o výměře 1385 m2, p.č 6726, 

ost. plocha o výměře 851 m2, p.č. 6785/2, ost. plocha o výměře 602 m2, vše v k.ú. Přerov

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.7.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova :
1. aby si vyhradilo rozhodování o záměru
2. aby neschválilo záměr  dle návrhu usnesení



Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém zasedání dne 24.6.2015 doporučila Radě města Přerova:
1. podat návrh ZM, aby si vyhradilo rozhodávání o záměru
2. neschválit záměr dle návrhu usnesení

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 15.5.2015 nedoporučuje převod uvedených nemovitostí. 
Pozemek p.č. 6714/5, ost. plocha je dotčený MUK Předmostí. Ostatní pozemky tvoří veřejná 
prostranství.

Stanovisko odboru koncepce a strategického rozvoje:

Za oddělení koncepce a rozvoje města:
Pozemek p.č. 6714/5 v k.ú. Přerov (spolu s pozemky p.č. 6714/20, 21 a 22) je dle ÚPmP ve veřejně 
přístupných prostranstvích pro dopravu. Předmětný pozemek je dotčen stavbou okružní křižovatky 
(OK) budované v rámci stavby silnice „I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“ dle záborového elaborátu 
z října 2011, který má Odbor koncepce a strategického rozvoje k dispozici je tento pozemek zasažen 
pozemek p. č. 6714/5 v k. ú. Přerov (spolu s pozemky p. č. 6714/20, 21 a 22) je dle ÚPmP ve veřejně 
trvalým záborem s výkupem pro ŘSD ČR 55 m2, trvalým záborem bez výkupu 156 m2, dočasným 
záborem do 1 roku 33 m2 a dočasným záborem do 5 let 45 m2. Mimo to je dotčen záměrem 
statutárního města Přerova na vybudování cyklostezky Lipnická (propojení cyklostezek Velká Dlážka 
– Kaufland – Emos). Odbor koncepce a strategického rozvoje nesouhlasí s prodejem předmětného 
pozemku do vlastnictví společnosti Sallerova výstavba s.r.o.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou situovány v ul. Polní, za křižovatkou směr Lýsky, po pravé 
straně směrem k nákupnímu centru. 
Na odbor správy majetku se obrátila postupně se třemi žádostmi společnost Sallerova výstavba, s.r.o., 
se sídlem 43111 Otvice, Obchodní zóna 266, IČ 16188923 se žádostí o odprodej pozemků, uvedených 
v návrhu usnesení za účelem zatraktivnění příjezdu do stávajícího obchodního centra, realizaci 
plnohodnotných parkových úprav a zefektivnění údržby těchto pozemků. Společnost je vlastníkem 
sousedních pozemků.
Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že na pozemku p.č. 6724/5, zast. plocha a nádvoří, o 

výměře 14 m2, se nachází stavba technické vybavenosti bez č.p./č.e. a na pozemku p.č. 4293/4, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 188 m2, se nachází stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. Obě tyto 
stavby jsou ve vlastnictví TJ SPARTAK Přerov.

Předmětné pozemky nemá StMPr zájem odprodat z toho důvodu, že část se nachází v oploceném 
areálu TJ Spartak Přerov, část je zastavěná stavbami - šaten a zázemí TJ Spartaku, jejichž jsou 
vlastníky, část tvoří veřejná prostranství na ul. Velká Dlážka a Kopaniny a část má být dotčena 
stavbou MUK Předmostí. Další nemovitostí, o kterou má společnost Sallerova výstavba s.r.o. zájem je 
areál bývalé MŠ Sokolská 26, která je v současné době užívána o.s. Mateřské centrum Sluníčko a 
jinými o.s. a v majetku StMPr je tato nemovitost ponechána jako rezerva pro případné zřízení nové 
MŠ. 

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost společnosti 
Sallerova výstavba s.r.o. o odprodej pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova.


