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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 8.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624   v  k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 si vyhrazuje vyhradit rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/624, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město.

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a schvaluje bezúplatný 
převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov, pozemku p.č. 5307/624, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina  na svém jednání dne 17.6.2016  sdělila, že  převod  pozemku do majetku  
statutárního města Přerov nedoporučuje. Pozemek se nachází před vstupem do sportovního areálu SK 
Přerov. Pro statutární město Přerov je nepotřebný. Dle územního plánu  je součást přestavbových 
ploch pro bydlení - rodinné.

Komise pro záměry

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova  podat návrh Zastupitelstvu města Přerova  
neschválit   záměr statuárního města Přerov -  úplatný převod,  ale schválit záměr  statutárního  města 
Přerova- bezúplatný převod  dle návrhu usnesení.



Rada města Přerova

Rada města Přerova  dne 24.8. 2016 svým usnesením č. 1841/51/7/2016 podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova  neschválit záměr statutárního města Přerov úplatný  převod a schválit bezúplatný 
převod  dle návrhu usnesení.  

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5307/624, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází na Alšové ulici v 
Přerově, před vstupem do areálu sportovního klubu Přerov.

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel žádost ČR-ÚZSVM o sdělení a projednání 
převodu pozemku p.č. 5307/624 v k.ú. Přerov.

Dle územního plánu je pozemek součásti přestavbových ploch pro rodinné bydlení. Pro statutární 
město Přerov dle vyjádření koordinační skupiny je nepotřebný. Dle katalogu komunikací se na 
předmětném pozemku nachází vjezd ke sportovišti Sportovního klubu Přerov.

Důvodem předložení a projednání této dispozice je žádost Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o sdělení k převodu pozemku p.č. 5307/624, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR- ÚZSM do vlastnictví statutárního města Přerov.


