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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 Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně                                                                                               

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

p.č. 124, zahrada, o výměře 211 m2 v k.ú. Čekyně.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 124, zahrada, o 

výměře 211 m2 v k.ú. Čekyně.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně na 14. jednání 
dne 22.7.2016, kdy převod pozemku z majetku města nedoporučila. Pozemek by měl zůstat v majetku 
města jako součást veřejného prostoru, případně je zde možno vybudovat kontejnerové stání.  

Místní výbor Čekyně:

Místní výbor Čekyně nesouhlasí s prodejem pozemku. Požaduje jej ponechat v majetku města s tím, 
že by zde mělo být umístěno kontejnerové stání, případně vybudována odstavná plocha pro osobní 
automobily, neboť v této části obce jsou problémy s parkováním.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 19. jednání dne 10.8.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu p.č. 
124 v k.ú. Čekyně z majetku města a tento záměr města neschválilo.



Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 51. schůzi konané dne 24.8.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, 
aby si vyhradilo rozhodování o záměru úplatném převodu pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně a tento 
záměr města neschválilo.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku převod pozemku z majetku města nedoporučuje, pozemek by měl zůstat jako 
součást veřejného prostoru – uliční prostoru se dále velmi zužuje. Je zde problém s parkováním.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 124, zahrada, o celkové výměře 211 m2 v k.ú. Čekyně je zatravněnou plochou mezi 
komunikací ulice Na Podlesí a zahradami rodinných domů ulice Selská v místní části Čekyně. Je volně 
přístupný, nevyužívaný, rozšiřuje uliční prostor. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Manželé J*** a M*** N*** bytem *** požádali o převod pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně. Paní J*** 
N***je spoluvlastníkem k id ¼ domu č.p. 37 Selská 15 na pozemku p.č. 37 a zahrady za tímto domem 
p.č. 38 oba v k.ú. Čekyně. Žadatelé jako účel žádosti o převod uvedli rozšíření zahrady pozemku p.č. 
38 v k.ú. Čekyně.
Jak koordinační skupina, tak Místní výbor Čekyně se shodují v názoru, že pozemek je vhodné 
ponechat v majetku města, jako součást veřejného prostoru, kde je možno v budoucnu vybudovat 
potřebná parkovací stání, případně stání pro kontejnery na tříděný odpad. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku –
volně přístupné zatravněné plochy v ulici Na Podlesí v místní části Čekyně, kdy jeden z žadatelů 
je spoluvlastníkem sousedního pozemku.


