
Pořadové číslo: 12/4.3.5

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 585/2 v 
k.ú. Újezdec u Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace 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 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina sdělila, že  pozemek není nutné vykupovat. Přístupy na pozemky  v této lokalitě  
jsou zajištěny  z veřejně přístupných komunikací v majetku statutárního města Přerova.

Místní výbor

Místní výbor v Újezdci nepovažuje převod tohoto pozemku  do vlastnictví  statutárního města Přerov  
za potřebný.

Komise pro záměry



Komise pro záměry na svém jednání dne 21.10.2015 doporučila Radě města Přerova  podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný a schválit bezúplatný  převod do majetku  statutárního 
města Přerova dle návrhu  usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 12.11.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  
neschválit úplatný a schválit bezúplatný převod  nemovitých věcí dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace se nachází v k.ú. Újezdec u Přerova v lokalitě 
zvané "Pod Dubičky".
Statutární město Přerov obdrželo žádost od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
předložení návrhu úplatného popř. bezúplatného převodu pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova. Uvedený záměr byl předložen koordinační skupině, která sdělila, že pozemek není nutné 
vykupovat. Přístupy na okolní pozemky jsou zajištěny z veřejně přístupných komunikací. 

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost ÚZSVM o vyjádření 
k úplatnému popřípadě bezúplatnému převodu pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.


