
Pořadové číslo:  22/3.1.2. 

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 3.11.2016 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 11. 

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 – části pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

pozemku p.č. 1019/1 ostatní plocha, o výměře cca 700 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1019/1 

ostatní plocha, o výměře cca 700 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č.  

1019/1 v k.ú. Přerov na 56. schůzi konané dne 3.11.2016. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání této předlohy na zasedání.  

 

Komise pro záměry:  

Komise pro záměry na 21. zasedání dne 19.10.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu části 

pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov a tento záměr města neschválilo. 

 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 18. jednání dne 30.9.2016 převod předmětné části pozemku nedoporučila, 

neboť je součástí veřejného prostranství a územním plánem je vymezen pro plochy veřejně 

přístupných ploch pro dopravu. 



 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku převod pozemku nedoporučuje – jedná se o plochy veřejné zeleně.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1019/1, ostatní plocha o celkové výměře 5898 m2 v k.ú. Přerov je veřejným 

prostranstvím – zeleň, chodníky a parkovací plochy - před budovami na ulici Čechova, Nádražní, 

Tovární a Denisova. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Pozemek je územním plánem vymezen pro plochy veřejně přístupných ploch pro dopravu. K těmto 

plochám je zřizováno předkupní právo dle § 101 stavebního zákona a jsou zpravidla městem 

vykupovány. 

Pan M*** D***je vlastníkem pozemku p.č. 1036/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.p. 1204, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. – Město (ubytovna na ul. Tovární 3). 

Pan D*** požádal o koupi části pozemku p.č. 1019/1, mezi touto stavbou a chodníkem za účelem 

získání plochy k tomuto objektu.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku tvořící veřejnou zeleň mezi budovou (ubytovnou) na ul. Tovární 3 v Přerově a 

chodníkem.  

 

 


