
Pořadové číslo: 9/4.1.3.

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 - pozemku p.č. 675/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

p.č. 675/2, ost. plocha, o výměře 42 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 675/2, ost. 

plocha, o výměře 42 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne  10.7.2015 nedoporučila pozemek odprodat. Jedná se o 
pozemek dle územního plánu v plochách vymezených pro plochy veřejných prostranství pro dopravu.

Stanovisko výboru pro místní část Újezdec u Přerova:

Místní výbor Újezdec u Přerova po projednání a dalším šetření navrhl odprodej pozemku p.č. 675/2, 
ost. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví statutárního města Přerova za účelem  oplocení a 
zbudování přístupového chodníku.
Jako důvod místní výbor uvádí, že předmětný pozemek  není začleněn v PD  "Pod Dubičky" jako 
plocha pro dopravu. Údržba ze strany města tohoto pozemku není v této lokalitě nijak prováděna a  
neočekává se změna k lepšímu. Realizace jakékoliv dopravní stavby v této lokalitě do budoucna je 
vzhledem k finanční náročnosti nerealizovatelná. Naopak odprodejem  pozemku žadatelům, by došlo 



ke zlepšení životního prostředí v této lokalitě. Dále uvádí, že  pozemky před sousedními domy v řadě 
jsou ve vlastnictví vlastníků těchto rodinných domů, takže by nedošlo k vybočení z linie pozemků.

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2015  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
1. aby si vyhradilo rozhodování o záměru
2. aby neschválilo/ schválilo záměr dle návrhu usnesení 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 675/2, ost. plocha, o výměře 42 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova je situován od ul. Ulička 
směrem k ul. Pod Dubičky v obci Újezdec.
Na odbor správy majetku se obrátili manželé S***a Lucie H*** se žádostí o odprodej pozemku 

p.č.675/2, ost. plocha, o výměře 42 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. Manželé H***jsou vlastníky 
sousedního pozemku p.č. 675/1, zast. plocha a nádvoří a pozemku p.č. 676, zahrada. Ve své žádosti 
uvedli, že na pozemku p.č. 675/2 hodlají vybudovat oplocení a upravit přístupový chodník k jejich 
rodinnému domu.
Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost žadatelů o odprodej 
pozemku p.č. 675/2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova


