
poř. 

číslo

adresa objekt

2 5 řadových garáží 

Dvořákova ul., 

Přerov

bez č.p. součástí pozemku 

p.č. 2578/5 v k.ú. Přerov

objekty prodat A 

N 

O

pokračovat v prodeji A 

N 

O

dvě garáže prázdné, jedna 

garáž pronajata, dvě garáže 

využívá Magistrát,                   

MAJ doporučuje prodej

A 

N 

O

bývalá "Okresní 

vojenská správa", 

Bratrská 2, Přerov

č.p. 84 součást p.č. 155 v k.ú. 

Přerov

nám. T. G. Masaryka 

4, Přerov, prodejna 

květin

č.p. 83 součástí p.č. 179 v 

k.ú. Přerov

nám. T. G. Masaryka 

5, Přerov, prodejna 

sportovních potřeb

č.p. 47 součást p.č. 180 v k.ú. 

Přerov

4 nám. T.G. Masaryka 

3, dříve "svaz 

myslivců"

č.p. 82 součást p.č. 177 v k.ú. 

Přerov

5 Trávník 30, Přerov 

objekt bývalého 

"Chemoprojektu"

č.p. 1117 součástí p.č. 

2294/2 v k.ú. Přerov

objekt ponechat v majetku 

města, pronajmout dvůr na 

parkovací místa

N 

E

navrhuje ZM a RM zvážit další 

využití budovy, zda bude jako 

územní nebo strategická 

rezerva pro výstavbu např. 

magistrátu, knihovny, nebo 

realizovat převod z majetku 

města

objekt je ve špatném 

technickém stavu, částečně 

pronajatý, provoz je ztrátový, 

doporučeno k prodeji

A 

N 

O

na budovu je zpracována 

studie umístění Městské 

knihovny, v budově je 

výslechová místnost PČR 

(s využitím dotace MVČR) - 

v případě prodeje nutno 

řešit

6 Čechova 43, Přerov, 

bývalé "státní 

zastupitelství"

č.p. 387 součást p.č. 2152/2 v 

k.ú. Přerov

výbor se neusnesl, VPRID 

navrhne další využití

navrhuje ZM a RM zvážit další 

využití budovy, zda bude jako 

územní nebo strategická 

rezerva pro výstavbu např. 

magistrátu, knihovny, nebo 

realizovat převod z majetku 

města

objekt je ve špatném 

technickém stavu,objekt byl 

bezúplatně převeden ze státu 

na město včetně závazku 

města provést celkovou 

rekonstrukci - při nesplnění 

sankce

na budovu je zpracována 

studie přestavby na 

Městskou konihovnu - 

finančně značně nákladné

budova byla bezúplatně 

převedena do majetku 

města včetně závazku 

rekonstrukce objektu

7 zahradní chata se 

zahradou 

č.p. 311 součástí p.č. 6603/2 

v k.ú. Přerov

pokud není záměr rozšíření 

zvířecího útulku navrhnout k 

prodeji

převést objekt s pozemkem 

na Technické spužby města 

Přerova

A

N

O

zděný patrový objekt vedle 

útulku pro opuštěná zvářata, 

objekt bez el. energie, nutná 

rekonstrukce, doporučujeme 

demolici objektu a rozšíření 

pozemku stávajícího útulku, 

popř. úplatný převod

9 objekt garáží v 

areálu skládky 

Žeravice

bez č.p., součástí p.č. 

1538/22 a pozemek p.č. 

1538/10, vše v k.ú. Žeravize

restaurace v areálu 

přírodního 

koupaliště Laguna v 

Přerově

č.p. 3160 součást pozemku 

p.č. 4808/2 v k.ú. Přerov

objekt ponechat v majetku 

města

N 

E

neprodávat tento objekt N 

E

objekt restaurace je pronajatý 

MAJ doporučuje úplatný 

převod

A 

N 

O

šatny v areálu 

přírodního 

koupaliště Laguna v 

Přerově

č.p. 3161, součástí pozemku 

p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov

objekt ve velmi špatném stavu, 

doporučeno odstranit

11 nám T. G. Masaryka 

8, Přerov, 

občerstvení - bufet

č.p. 150, součástí pozemku 

p.č. 137 v k.ú. Přerov

objekt ponechat v majetku 

města

N 

E

navrhuje ZN a RM zvážit další 

využití budeovy, zda bude 

jako územní nebo strategická 

rezerřva pro výstavbu např. 

magistrátu, knihovny nebo 

realiozovat převod z majetku 

města

objekt sousedí s Městským 

domem (porůchod do dvora - 

kanceláře KIS), část přízemí 

byla pronajata, zbývající dvě 

patra jsou prázdná, špatný 

technický stav, doporučeno k 

prodeji

A 

N 

O

byla vypracována řada 

studií využití a technické 

pomoci, není rozhodnuto 

k jakému účelu by měla 

budova sloužit, ve 

dvorním traktu se 

nacházení kanceláře KIS a 

zázemí pro účinkující v 

Městském domě (šatna), 

úplatný převod by byl 

vzhledem k rozdělení 

složitý 

12 "ubytovna Chemik" 

Velké Novosady 13, 

Přerov

č.p. 1573, součástí pozemku 

p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

objekt ponechat N 

E

objekt neprodávat N 

E

objekt je pronajatý, technický 

stav není dobrý, rekonstrukce 

je nákladná, proto doporučen 

úplatný převod

A 

N 

O

zvážit možnost využití k 

sociálním účelům, 

případně provést 

rekonstrukci s využitím 

dotací

            - další jednání o využití / odstranení objektu

10

  NE     - ponechat v majetku města

  ANO - realizovat prodej / převod

N 

E

třídírna odpadu v 

areálu skládky 

Žeravice

bez č.p., součástí p.č. 

1538/25 a pozemek p.č. 

1538/9, vše v k.ú. Žeravice

8 objekty ponechat N 

E

doporučen úplatný převod na 

Technické služby města 

Přerova

A 

N 

O
Statutární město Přerov 

plní prostřednictvím 

zařízení skládky 

povinnosti uložené 

legislativou. Doporučeno 

zařízení ponechat v 

majetku města a 

provozovat jej společností 

ve 100% vlastnictví města 

Přerova

A 

N 

O

jedná se o majetek 

statutárního města Přerova, 

který užívají Technické služby 

města Přerova, tento majetek 

je pro město nepotřebný, 

doporučeno k prodeji

N 

E

v minulosti bylo vyhotoveno 

několik studií pro její využití, v 

současnosti není přímé využití 

pro tento objekt, vzhledem k 

ne příliš dobrému technickému 

stavu  MAJ navrhuje prodej

Nepotřebný majetek statutárního města Přerova

vyjádření Odboru SVŠ

1

vyjádření Odboru ROZvyjádření výboru PRID

N   

E

zařadit do nepotřebného 

majetku a nabídnot k prodeji      

A 

N 

O

Vyjádření HOSPV vyjádření Odboru MAJ

A 

N 

O

objekt tří pavilonů je prázdný 

bez využití, pokud nebude 

ponechán jako záloha pro 

školství doporučujeme k 

prodeji

s využítím budov a 

pozemků odbor SVŠ 

nepočítá

Pod Skalkou 11 

Předmostí

č.p. 50 součást p.č. st. 728, 

bez č.p. součást p.č. st 725, 

bez č.p. součást p.č. st. 726 v 

k.ú. Předností

objekt ponechat v majetku, 

pronajmout, zřídit podružné 

měřící jednotky k rozdělení 

energií

3 objekt ponechat, VPRID 

navrhne další využití

navrhuje ZM a RM zvážit další 

využití budovy, zda bude jako 

územní nebo strategická 

rezerva pro výstavbu např. 

magistrátu, knihovny, nebo 

realizovat převod z majetku 

města

N 

E

A 

N 

O

objekty jsou součástí 

"Regenerace a 

revitalizacezápadní strany 

nám. T.G.Masaryka na 

které je vydáno územní 

rozhodnutí, odbor ROZ 

považuje tuto lokalitu za 

strategickou a 

nedoporučuje  úplatný 

převod

Vyjádření odboru STAV




