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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 9.11.2015

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 11. 
2015

Zpravodaj: Rada města Přerova 2014 - 2018

Navrhovatel: Pavel Košutek, náměstek primátora

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

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 3123/41 a části p.č. 3125  
vše   v k.ú.  Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov, části pozemku p.č. 3123/41, ostatní 

plocha, manipulační plocha, o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 3125, zahrada, o 

výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Přerov do vlastnictví ***

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerov části pozemku p.č. 3123/41, ostatní plocha, manipulační plocha, o 

výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 3125, zahrada, o výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Přerov 
do vlastnictví ***

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina   převod  výše uvedených částí nedoporučila. Jedná se o veřejné prostranství.

Komise pro záměry

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova  
neschválit úplatný převod dle návrhu usnesení.



Rada města Přerova

Rada města Přerova na své  30 schůzi dne 12.11. 2015  projedná záměr statutárního města Přerova dle 
návrhu usnesení. Stanovisko bude  sděleno zpravodajem v den konání Zastupitelstva města Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 3123/41 a p.č. 3125 se nachází za domy na Žerotínově nám, dvorní trakt. Pan *** 
požádal o převod částí těchto pozemků za účelem stavby garáže. 
Žádost byla předložena koordinační skupině, která převod nedoporučila z důvodu, že se jedná o 
veřejné prostranství .

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost *** na převod části 
pozemku p.č. 3123/41 a p.č. 3125 vše v k.ú. Přerov.


