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Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 157, p.č. st. 541, p.č. st. 542, p.č. st. 812 a 
p.č. 239/7 vše v k.ú. Předmostí

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. st. 157, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 257 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. st. 541, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 542, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. st. 

812, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb. a 

p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře 4288 m2 vše v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města 
Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala záležitost převodu předmětné části pozemku na 9. jednání, kdy 
doporučila pozemky převést do majetku města pro potřeby budování parkoviště v rámci Regenerace 
panelového sídliště Předmostí.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 8. zasedání dne 9.9.2015 doporučila schválit záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí v rozsahu dle návrhu usnesení. 



Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost záměru úplatného převodu pozemků v rozsahu dle návrhu 
usnesení na 27. schůzi dne 1.10.2015. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova 
informováno zpravodajem při projednávání této předlohy.

Místní výbor Předmostí:

Místní výbor Předmostí souhlasil s převodem pozemků do majetku města s tím, že vytvoření 
parkoviště na této ploše by se vyřešila napjatá situace s parkováním vozidel v lokalitě.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod pozemků do majetku města, 
vybudování parkovacích míst by v lokalitě bylo účelné. Upozorňuje na skutečnost, že v rozpočtu 
města nejsou rezervovány finanční prostředky na realizaci výkupu. 

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. st. 157, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, jehož součástí je stavba bez 

č.p./č.e., obč.vyb., p.č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba 

bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 542, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba 

bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. st. 812, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, jehož součástí je 

stavba bez č.p./č.e., obč.vyb. a p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře 4288 m2 vše v k.ú. Předmostí se 
nachází mezi ulicemi Prostějovská a Pod skalkou v místní části Předmostí a tvoří areál bývalých 
stavebnin s vjezdem z ulice Prostějovská. Uvedené nemovité věci jsou ve vlastnictví společnosti FKK 
spol. s r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 61943738.
Společnost FKK spol. s.r.o. se obrátila na statutární město Přerov s nabídkou převodu předmětných 
nemovitých věci, kdy součástí pozemků jsou stavby užívané jako kanceláře a skladovací haly. 
Společnost FKK spol. s r.o. nesdělila navrhovanou kupní cenu, při osobní jednání zástupce společnosti 
sdělil, že zadá vyhotovení znaleckého posudku v případě schválení záměru převodu do majetku města. 
Uvedené pozemky jsou zahrnuty do programu Regenerace panelového sídliště Předmostí, jako vhodné 
pro vybudování parkoviště pro cca 200 automobilů, neboť v lokalitě je citelný nedostatek parkovacích 
míst, proto by bylo vhodné je vykoupit. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemků 
tvořících areál bývalých stavebnin na ul. Prostějovská v místní části Předmostí do majetku 
města. Uvedené pozemky jsou zahrnuty do programu Regenerace panelového sídliště 
Předmostí.


