
Pořadové číslo: 15/4.1.3.

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 3.3.2016

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 3. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, Vedoucí odboru
Bc. Miloslav Dohnal, Vedoucí oddělení
Jaroslava Štěpánová, Referent

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu dvou 

části pozemku p.č. 5114, ost. plocha, o výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. plocha, 

o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod dvou části pozemku p.č. 

5114, ost. plocha, o výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. plocha , o výměře 18 m2 v 
k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.2.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr převodu.

Stanovisko komise pro projednávání záměrů:

Komise pro záměry  na svém zasedání dne 20.1.2016  doporučila Radě města Přerova  podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu. 

Stanovisko koordinační skupiny:



Koordinační skupina na svém jednání dne 18.12.2015 nedoporučila převod částí pozemku p.č. 5114 a 
p.č. 4667/3 v k.ú. Přerov z majetku StMPr a navrhla jednat s žadateli o převodu  části pozemku p.č. 
4667/1, zast. plocha a nádvoří o výměře cca 50 m2 do majetku StMPr z důvodu  narovnání uliční čáry.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5114, ost. plocha, o celkové výměře 1087 m2 a pozemek p.č. 4667/3 ost. plocha, o 

celkové výměře 18 m2, v k.ú. Přerov se nacházejí v ulici Osmek směrem k parkovišti u parku 
Michalov. 

Na odbor správy majetku se obrátili se svou žádostí manželé H***a ***. M***Ko***o převod dvou 

části pozemku p.č. 5114, ost. plocha, o výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. plocha , o 

výměře 18 m2 v k.ú. Přerov za účelem užívání zahrady jako souvislého oploceného celku. Žadatelé 
jsou vlastníky sousedních pozemků p.č. 4667/1, zast. plocha a nádvoří, p.č. 4667/2, zast. plocha a 
nádvoří a p.č. 4668/3, zahrada, vše v k.ú. Přerov. 
Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerov je žádost žadatelů o odprodej 
dvou částí pozemku p.č. 5114 a pozemku p.č. 4667/3 za účelem užívání zahrady.


