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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 11.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí                                                                                    

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - bezúplatném převodu části 

pozemku p.č. 526/1, ostatní plocha, o výměře 4772 m2 v k.ú. Předmostí.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatném převodu části pozemku p.č. 526/1, 

ostatní plocha, o výměře 4772 m2 v k.ú. Předmostí.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednávala záležitost bezúplatného převodu části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. 
Předmostí na 9. jednání dne 6.5.2016, kdy převod pozemku z majetku města nedoporučila, neboť dle 
územního plánu se předmětná část pozemku nachází v budoucí rozvojové lokalitě VS – výroba a 
služby (po vybudování stavby Dálnice D1 Přerov – Říkovice silnice do Rokytnice v této části 
zanikne). 

Místní výbor Předmostí:

Místní výbor Předmostí bezúplatný převod předmětné části pozemku z majetku města nedoporučil.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku s ohledem na vyjádření koordinační skupiny bezúplatný převod pozemku z 
majetku města nedoporučuje. Pozemek by po vybudování stavba Dálnice D 1 Přerov-Říkovice mohl 
sloužit jako přístup do budoucí rozvojové lokality VS - výroba a služby.



Komise pro záměry:

Komise pro záměry projednala záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí na 
18. zasedání dne 11.7.2016, kdy doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova, aby sí vyhradilo rozhodování o záměru bezúplatného převodu předmětné části pozemku z 
majetku města a tento záměr města neschválit.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 49. schůzi dne 14.7.2016 po projednání podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova, aby s vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu předmětné části pozemku a 
tento záměr města schválilo.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 526/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 15941 m2 v k.ú. Předmostí 
tvoří z části silnice I/55 z Olomouce do Přerova a z části silnice II/150 Rokytnice-Předmostí. Uvedený 
pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace byla investorem stavby „Stavební úpravy 
silnice II/150 Rokytnice – Předmostí“. Při geometrickém zaměření bylo zjištěno, že část této 
komunikace zasahuje do pozemku p.č. 526/1 v k.ú, Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov 

a o výměrou 4.772 m2. Na základě této skutečnosti Olomoucký kraj požádal o bezúplatný převod 
předmětné části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí z vlastnictví města do vlastnictví Olomouckého 
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 
Dle územního plánu se předmětná část pozemku nachází v budoucí rozvojové lokalitě VS – výroba a 
služby (po vybudování stavby Dálnice D1 Přerov – Říkovice silnice do Rokytnice v této části 
zanikne).
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr bezúplatného převodu části 
pozemku, která je dotčena silnicí II. třídy Rokytnice-Předmostí, kdy tato část silnice po 
vybudování úseku Dálnice D1, stavba 0136 Přerov-Říkovice zanikne.


