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Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. 
Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, 
p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u 
Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov 
a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb nedoporučuje schválit záměr převodu z toho důvodu, že 
pozemky uvedené v návrhu usnesení nabylo statutární město Přerov do vlastnictví v letech 2009-2010, 
za účelem vybudování terminálu kombinované dopravy. 

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 6.11.2015 a vyslovila nesouhlas s převodem                       
z  důvodu, že pozemky uvedené v návrhu usnesení nabylo statutární město Přerov do vlastnictví v 
letech 2009-2010, za účelem vybudování terminálu kombinované dopravy.



Místní výbor Lověšice

Nedoporučuje schválit záměr na převod pozemků. V případě, že nebude v nejbližší době vybudován 
terminál kombinované dopravy, k jehož účelu byly pozemky vykoupeny, požaduje zde zřídit lesopark, 
remízku nebo něco podobného. Tento požadavek má místní výbor uveden i v plánu na náhradní 
výsadbu a biokoridory.
Mimo jiné má žadatel vhodný pozemek  v místě u odbočky na Restu vedle zahrádkářské kolonie. 
Pozemek je v současné době zavezen navážkou a okolí je neudržované.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na své schůzi dne 18.11.2015 doporučila Radě města Přerova  neschválit záměr 
převodu dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 32. schůzi konané dne 10.12. 2015  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova dle 
návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemky p.č. st. 304, p.č. 450/1, 
oba v k.ú. Lověšice u Přerova, včetně jejich součástí, se nachází v lokalitě Padělky u Lověšic a jsou ve 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Společnost RESTA DAKON s.r.o., se sídlem Mírová 55, Přerov – Lověšice, která sousedí s výše 
uvedenými pozemky, požádala statutární město Přerov o jejich převod, za účelem výstavby kulturně 
společenského centra pro zaměstnance firmy. Výše uvedené pozemky nabylo do vlastnictví statutární 
město Přerov na základě kupní a darovací smlouvy v letech 2009 a 2010, za účelem vybudování 
terminálu kombinované dopravy. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o převod 
pozemků včetně jejich součástí v lokalitě Padělky u Lověšic.


