
Pořadové číslo: 18/3.1.4.

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 9.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

p.č. 358, zahrada, o výměře 1624 m2 v k.ú. Předmostí.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 358, zahrada, o 

výměře 1624 m2 v k.ú. Předmostí.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala žádost o převod pozemku p.č. 358 v k.ú. Předmostí na 13. jednání dne 
21.8.2015, kdy převod pozemku nedoporučila s tím, že záměr žadatele – rozšíření areálu firmy nelze 
na pozemku realizovat – dle územního plánu je pozemek v plochách veřejných prostranství pro 
veřejnou zeleň. 

Místní výbor Předmostí:

Místní výbor Předmostí ve vyjádření ze dne 5.11.2015 vyjádřil nesouhlas s převodem uvedeného 
pozemku. Jednalo by se o zábor veřejné zeleně.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 11. zasedání doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o tomto záměru města a tento záměr města neschválilo.



Komise životního prostředí:

Komise životního prostředí se neusnesla přijmout doporučující stanovisko k prodeji.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 45. schůzi dne 2.6.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si 
vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu pozemku p.č. 358 v k.ú. Předmostí z 
majetku města a podala návrh záměr úplatného převodu tohoto pozemku neschválit.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb převod pozemku nedoporučuje, neboť se jedná o 
pozemek tvořící veřejné prostranství – zeleň, které vizuálně odděluje rodinné domy navazující na 
zástavbu ulice Olomoucká od areálu firmy PRO DOMA (bývalé stavebniny FKK). Záměr žadatele je 
v rozporu s územním plánem, který zde respektuje zachování veřejné zeleně. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 358, zahrada, o celkové výměře 1624 m2 v k.ú. Předmostí se nachází na křižovatce ulic 
Žernava a Olomoucká v místní části Předmostí. Pozemek tvoří veřejné prostranství, je zatravněný s 
několika keři a vzrostlými stromy. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova, dle územního 
plánu se nachází ve funkční ploše U – plochy veřejných prostranství - UZ – veřejně přístupné plochy 
pro městskou zeleň. 
Společnost PRO DOMA, SE, se sídlem Praha 9, Budčická 1479 je vlastníkem areálu bývalých 
stavebnin FKK na ul. Žernava (p.č. 357/2 o výměře 6283 m2) a požádala statutární město Přerov o 
převod sousedního pozemku p.č. 358 v k.ú. Předmostí. V žádosti žadatel uvádí, že pozemek hodlá 
využít pro začlenění do stávajícího areálu stavebním za účelem rozšíření skladovacích prostor. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku 
tvořícího veřejné prostranství (parčík). Žadatel má záměr o tento pozemek rozšířit areál firmy -
stavebniny.


