
Příloha:  stanovisko k prodeji parcely.

Dobrý den,
                                                 Stejně tak jako Odbor koncepce nemáme námitky ke vzdání se 
předkupního práva k pozemku p.č.510/10 v k.ú. Předmostí. 

Pouze připomínka k připravovanému rozšíření areálu EMOS.
Pokud je nám známo jsou zde již dlouhodobě požadavky na vybudování cyklostezky od Kauflandu do 
Lýsek podél stávající I/47. A až bude dobudovaná dálnice D 1 úsek 0137 Přerov – Lipník, pak se z I/47 
stane komunikace nižšího řádu a bude snad dořešeno napojení cyklostezky z Předmostí do těchto 
míst přes „ myší díru “ ( podjezd pod tratí ). Asi by tedy na parcel 510/10 a na sousedních nemělo 
vznikat nic ( stavby ) co by v budoucnu znemožnilo aktivity v oblasti cyklostezek.
Bylo schváleno členy VMČ Předmostí per rollam.
Za výbor místní části Předmostí 

Vážení členové místního výboru Předmostí,

odbor správy majetku řeší nabídku využití předkupního práva k pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí 
ve vlastnictví pana Ing. F.J.  Pozemek navazuje na areál společnosti EMOS, která hodlá realizovat 
jeho rozšíření a dle nám dostupných informací by tímto rozšířením byl dotčen i pozemek p.č. 510/10 v 
k.ú. Předmostí. Dle Územního plánu města Přerova je uvedený pozemek celý ve veřejně přístupných 
prostranstvích pro městskou zeleň a odbor koncepce nemá námitky ke vzdání se předkupního práva k 
tomuto pozemku.

Před projednáním nabídky výkupu tohoto pozemku v Radě města Přerova a Zastupitelstvu města 
Přerova Vás žádáme o vyjádření.
S ohledem na to, že je zákonem stanovena lhůta pro odpověď zda statutární město Přerov využije či 
nevyužije nabídku výkupu pozemku, byla připravena předloha týkající se této nabídky na schůzi Rady 
města Přerova konanou v pondělí dne 24.9.2015. 
Žádáme Vás tedy, zda by vyjádření bylo možno zaslat na naši adresu ideálně v pátek 21.8.2015, 
nebo nejpozději do pondělí 24.8.2015 do 7.30 hod.

Děkuji za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Magistrát města Přerova

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Oddělení majetkoprávní


