
Pořadové číslo:  27/3.1.1 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

věci z vlastnictví statutárního města Přerova pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina sdělila, že nesouhlasí s převodem pozemku, neboť je dotčen stavbou silnice I/55 

– mimoúrovňové křížení s tratí ČD Přerov – Předmostí. Na umístění bylo již vydáno územní 

rozhodnutí.  

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry  na svém jednání dne 22.3.2017  doporučila Radě města Přerova podat návrh 

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

 

 

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova   na své schůzi dne 6.4. 2017 usnesením č 2584/66/7/2017 podala návrh 

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

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb vzhledem k tomu, že pozemek je dotčen stavbou 

mimoúrovňového křížení  převod nedoporučuje. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6577/199 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází u komunikace I/55 

na ul. Polní před garážemi. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Na statuární město Přerov zaslal žádost o převod pozemku p.č. 6577/199 pan ***, vlastník železářství 

na ul. Polní v Přerově. Společnost Domstav, Polní 30, Přerov I - Město, kterou zastupuje pan *** 

hodlá na pozemku p.č. 6577/199 vybudovat parkoviště k provozovně železářství pro osobní i nákladní 

automobily.   

Důvodem projednání této dispozice je žádost p. *** na převod pozemku p.č. 6577/199 ostatní 

plocha ostatní komunikace v k.ú. Přerov za účelem vybudování parkoviště.  

 

 


