
Pořadové číslo:  30/3.1.6. 

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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

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 -  pozemku p.č. 528/18 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

p.č. 528/18 ostatní plocha o výměře 284 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 528/18 ostatní 

plocha o výměře 284 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 73. schůzi dne 13.7.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova úplatný převod pozemku p.č. 528/18 v k.ú. Předmostí. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že v současné době je pozemek užíván 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako manipulační pruh pro stavbu Dálnice D1 stavba 0137. Dle 

vyjádření ŘSD je uvažováno s částečným výkupem tohoto pozemku v souvislosti se stavbou silnice 

D55. Z uvedených důvodů  odbor nedoporučuje v současné době převod pozemku za účelem rozšíření 

parkoviště společnosti s tím, že po realizaci dopravních staveb je možno žádost opětovně předložit  k 

projednání. 

 

Důvodová zpráva: 



Pozemek p.č. 528/18 ostatní plocha o výměře 284 m2 v k.ú. Předmostí se nachází mezi areálem 

společnosti Autocentrum Přerov CZ s.r.o. a silnicí I/55 na ulici Olomoucká v místní části Předmostí. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. V současné době je větší část tohoto pozemku o 

výměře 208 m2 užívána společností Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě nájemní smlouvy 

uzavřené dne 26.9.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.10.2012 jako manipulační plocha pro stavbu 

Dálnice D1, stavba 0137.  

Společnost Autocentrum Přerov CZ s.r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Olomoucká 440 požádala o 

koupi pozemku p.č. 528/18 v k.ú. Předmostí za účelem rozšíření parkovacích ploch pro zákazníky.  

Koordinační skupina projednala záležitost převodu pozemku p.č. 528/18 v k.ú. Předmostí na 8. jednání 

dne 28.4.2017, kdy nedoporučila v současné době převod pozemku z důvodu rizika možného dotčení 

tohoto pozemku v průběhu stavby Dálnice D1 či staveb souvisejících. Doporučila předložit žádost 

opětovně k projednání po dokončení všech dopravních staveb v lokalitě. 

Místní výbor Předmostí sdělil, že doporučuje řešit žádost až po realizaci všech dopravních staveb 

souvisejících s výstavbou Dálnice D1, kdy při vlastní realizaci může dojít z různých důvodů k 

drobným změnám v projektové dokumentaci a dotčení pozemku.  

Komise pro záměry na 31. zasedání dne 21.6.2017 doporučila Radě města Přerova - podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova aby si vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu 

pozemku p.č. 528/18 v k.ú. Předmostí a tento záměr neschválilo. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemku, který se 

nachází mezi silnicí I/55 a areálem společnosti Autocentrum Přerov CZ s.r.o. na ulici 

Olomoucká v místní části Předmostí, kdy uvedený pozemek je užíván Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR jako manipulační plocha pro stavbu Dálnice D1.  

 

 


