
Pořadové číslo:  29/3.1.5. 

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 9.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova –   pozemku p.č. 6128 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu pozemku 

p.č. 6128 ost. plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

 

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6128 ostatní 

plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.5.2017 doporučila Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6128 ost. plocha o celkové výměře 111 m2 v k.ú. Přerov je situován v ul. Tovačovská 

mezi bývalým areálem Přerovských strojíren a pozemkem p.č. 6131 ost. plocha v k.ú. Přerov. Naproti 

se nachází stavby ve vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR a.s. 

Na odbor správy majetku se obrátil se žádostí pan J*** K***zastoupen panem M***H*** o odprodej 

pozemku p.č. 6128 ost. plocha výměře 111 m2 v k.ú. Přerov. Žadatel je vlastníkem sousedních 

pozemků p.č. 6129 ost. plocha o výměře 639 m2 a p.č. 6130 zast.pl. a nádvoří o výměře 163 m2 v k.ú. 

Přerov. Ve své žádosti uvádí, že pozemek p.č. 6128 je neudržovaný a hodlá jej sloučit v jeden celek i 



se svými pozemky a užívat jako zahradu. 

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 24.3.2017 nedoporučila převod pozemku z vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

  

Oddělení územního plánování konstatovalo, že pozemek je dle ÚP součástí veřejně přístupových 

ploch pro městskou zeleň. 

  

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 26.4.2017 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr dle návrhu usnesení. 

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost 

žadatele o úplatný převod pozemku za účelem sloučení se sousedními pozemky, které jsou v jeho 

vlastnictví a užívat je společně jako zahradu.  

 

 


