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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
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Marie Doušková

Název návrhu:

Záměr  statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný  převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 154/2, p.č. 156/2, p.č. 99/1 p.č. 152/2 
p.č. 150/2 , p.č. 298 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - neschválit úplatný a 
bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

154/2,zahrada o výměře 36 m2, p.č. 156/2, zahrada, o výměře 21 m2, p.č. 99/1, ostatní 

plocha, jiná plocha, o výměře 501 m2, p.č. 152/2, zahrada , o výměře 41 m2, p.č. 150/2, 

zahrada, o výměře 26 m2, p.č. 298, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m2 v 
k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 154/2, zahrada o výměře 36 m2, p.č. 

156/2, zahrada, o výměře 21 m2, p.č. 99/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 501 m2, p.č. 

152/2, zahrada , o výměře 41 m2, p.č. 150/2, zahrada, o výměře 26 m2, p.č. 298, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové 
Město, IČ 69797111.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina



Koordinační skupina na svém jednání dne 6.5.2015 nedoporučila převod uvedených pozemků, 
pozemky nejsou  pro záměry  města potřebné.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Místní výbor  Újezdec u Přerova

Místní výbor   navrhuje převod pozemku p.č. 99/1 do majetku statutárního města Přerova. Tato parcela 
je z pohledu MV Újezdec  důležitá pro  dokončení el. přípojky  na tzv.  "Tréninkové hřiště", které se 
rozkládá na pozemcích p.č. 96, 97, 101/3, 102, 103. Přes p.č. 99/1 je naplánovaná el. přípojka  pro 
veřejné osvětlení této lokality.
Ostatní parcely nejsou  dle místního výboru  pro statutární město Přerov a jeho záměry  důležité. 

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v místní části Přerov VI – Újezdec u Přerova. 
Pozemky jsou ve vlastnictví ČR-příslušností hospodařit s majetkem státu - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, který zaslal žádost o sdělení, zda má statutární město Přerov zájem o 
převod.
Pozemek p.č. 99/1 se nachází v okolí obytného domu ( ve vlastnictví SBD), ostatní pozemky navazují 
na zahrádky ve vlastnictví fyzických osob.
Z tohoto důvodu koordinační skupina nedoporučuje převod do majetku města, pozemky nejsou pro 
záměry města potřebné. Pozemek p.č. 298, ostatní plocha se nachází na ul. Hlavní v místní části 
Přerov - Újezdec, tvoří veřejné prostranství před domy, nachází se zde vjezdy k jednotlivým 
nemovitostem.
V případě, že by statutární město Přerov žádalo o tyto pozemky, muselo by ÚZSVM prokázat veřejný 
zájem.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost ČR- ÚZSVM o 
vyjádření k úplatnému převodu popř. bezúplatnému převodu pozemku p.č. 154/2, p.č. 156/2, p.č. 
99/1 p.č. 152/2 p.č. 150/2 v k.ú. Újezdec u Přerova


