
Pořadové číslo:  23/3.1.2. 

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 1.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

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. 5069 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                         

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

pozemku p.č. 5069 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 845 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5069 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 845 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 56. schůzi dne 03.11.2016  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si 

vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu nemovité věci  z majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 5069 v k.ú. Přerov a tento záměr města neschválilo. 

 

Komise pro záměry 

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

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu části pozemku p.č. 5069 o výměře cca 845 m2 v 

k.ú. Přerov na 17. jednání dne 16.09.2016, kdy převod pozemku z majetku města nedoporučila. 

Zkonstatovala, že se jedná o stávající veřejně přístupnou odstavnou plochu. Doporučila ponechat v 



majetku města jako rezervu, jelikož území je dotčeno záměrem města „Přestupní terminál za nádražím 

v Přerově“, který se bude budovat v rámci ITI (Integrované teritoriální investice). 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb nedoporučuje převod části pozemku p.č. 5069 v k.ú. 

Přerov z majetku města do vlastnictví žadatelky. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Přerova p.č. 5069 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 

celkové výměře 1943 m2 v k.ú. Přerov je odstavnou a manipulační plochou nacházející se mezi ulicí 

Kojetínská, železnicí, a to při silnici ve směru do Bochoře. Pozemek je tvořen částečně cestou a 

částečně nezpevněným povrchem. Předmětná část pozemku je využívána jako veřejně přístupná 

odstavná plocha.  

Paní Jana Kornelová, bytem Partyzánská 324/45, Bochoř požádala o převod části uvedeného pozemku 

o výměře cca 845 m2. Žadatelka je vlastníkem nemovitých věcí sousedících s předmětným 

pozemkem, a to provozní budovy na pozemku p.č. 978/2 a pozemku p.č. 977/7 v k.ú. Přerov. 

Žadatelka jako účel převodu uvedla vybudování manipulační plochy, odstavného stání a parkování pro 

firemní vozidla v souvislosti s rozvojem své podnikatelské činnosti. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku ostatní plochy v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerov v ulici Kojetínská, 

kdy žadatelka je vlastníkem sousedního pozemku, jehož součástí je budova.  

 

 


