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Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1280/2 v k.ú. Horní Moštěnice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku 

p.č. 1280/2, orná půda, o výměře 100 m2 v k.ú. Horní Moštěnice do majetku statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1280/2, orná 

půda, o výměře 100 m2 v k.ú. Horní Moštěnice do majetku statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala záležitost převodu pozemku do majetku města na 13. jednání, kdy s 
ohledem na skutečnost, že pozemek se nenachází na území města Přerova, nezaujala k nabídce 
stanovisko.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry po projednání záležitosti výkupu pozemku na 8. zasedání dne 9.9.2015 se v této 
věci neusnesla.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:



Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že pozemek leží mimo území statutárního 
města Přerova a nesousedí s pozemky ve vlastnictví města. Upozorňuje na skutečnost, že v rozpočtu 
města nejsou rezervovány finanční prostředky na realizaci výkupu tohoto pozemku a z tohoto důvodu 
nedoporučuje výkup daného pozemku.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 27. schůzi dne 1.10.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku dle návrhu usnesení do majetku města.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1280/2, orná půda, o celkové výměře 100 m2 v k.ú. Horní Moštěnice se nachází ve 
východní části katastru Horní Moštěnice a je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků. 
Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví pana P*** M*** k id ½ a paní J*** L*** k id ½.
Na statutární město Přerov se obrátili spoluvlastníci uvedeného pozemku se žádostí o jeho vykoupení. 
V žádosti uvádí, že pozemek vznikl rozdělením původní parcely p.č. 1275 v k.ú. Horní Moštěnice, kdy 
větší část byla vykoupena pro stavbu dálnice D1, stavba 0137 Říkovice-Přerov a po výkupu jim zůstal 

v majetku pozemek označený jako p.č. 1280/2 o výměře 100 m2, který je pro svůj tvar a velikost v 
podstatě nevyužitelný. V žádosti je uvedeno, že p. Prachař na jednání v Horní Moštěnici informoval 
vlastníky dotčených pozemků, že je možné požádat o výkup nevhodných dílů nezasažených stavbou 
na Magistrátu města Přerova a tuto informaci si žadatelé ověřili i u pracovníka v kanceláři pro výkupy 
pozemků pro zmíněnou stavbu.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku v 
k.ú. Horní Moštěnice. Jde o pozemek malé výměry, který zůstal po realizaci výkupu pro stavbu 
Dálnice D1, stavba 0137 Říkovice-Přerov.


