
Pořadové číslo:  29/3.3.1. 

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 12.6.2017 

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 Přerov – převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova  pozemku p.č.  6211/1 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 do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6211/1 zahrada o výměře 1125 

m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6211/1 zahrada o výměře 1125 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 7.4.2017 sdělila, že převod pozemku do majetku města 

Přerova nedoporučuje. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 24.2017 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.5.2017 usnesením č. 2786/70/7/2017 podala návrh 

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

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6211/1 zahrada se nachází na Tovačovské ulici v lokalitě za areálem Přerovských 

strojíren, směrem na Henčlov. Pozemek je ve spoluvlastnictví V***H*** P***P***P***o, kteří 

nabídli tento pozemek statutárnímu městu Přerov. Pozemek p.č. 6211/1 vznikl rozdělením původního 

pozemku p.č. 7166/154 na dvě části, a to na pozemek p.č. 7166/154, který spoluvlastníci odprodali 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, a druhou část, dnes p.č. 6211/1 v k.ú. Přerov, kterou odmítlo ŘDS ČR 

vykoupit a spoluvlastníci ji nabízí statutárnímu městu Přerov. Ve své žádosti uvádí, že tento pozemek 

je pro spoluvlastníky z hlediska obdělávání bezcenný, a proto se obrací na statutární město Přerov s 

možností odkupu. 

  

Radě města Přerova je předkládán k projednání záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemku p.č. 6211/1 v k.ú. Přerov, který je pro vlastníka nevyužitelný.   

 

 


