
Pořadové číslo:  31/3.1.1. 

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 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 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 nemovitých věcí z majetku  

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a části pozemku p.č. 6744/1 oba v k.ú. 

Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 229 m2 a části pozemku p.č. 6744/1 ost. plocha o výměře cca 570 m2, oba 

v k.ú. Přerov 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 229 m2 a 

části pozemku p.č. 6744/1 ost. plocha o výměře cca 570 m2 , oba v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit záměr převodu – viz. důvodová 

zpráva.  

 

Koordinační skupina 

 

Koordinační skupina projednala žádost  dne 13.7.2017 a doporučila neschválit záměr převodu. Na 

pozemku se nachází stavba neznámého vlastníka, vlastník stavby a vlastník pozemku mají vzájemné 

předkupní právo, požadovaná část pozemku p.č. 6744/1 obklopuje tuto stavbu a je oplocena. 

 

 



Komise pro záměry 

Komise pro záměry na své schůzi dne 9.8.2017 doporučila Radě města Přerova  podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu  dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 75. schůzi dne 24.8.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr převodu – viz. návrh usnesení.. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky se nachází v ul. U výstaviště a jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Na statutární 

město Přerov se obrátil pan *** žádostí o převod pozemku p.č. 6741/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 

229 m2 a části pozemku p.č. 6744/1 ost. plocha o výměře cca 570 m2, oba v k.ú. Přerov. 

Pan *** uvedl, že nemovitosti hodlá nabýt za účelem investice do pozemku a jeho zvelebení. Na 

pozemku p.č. 6741/3 je umístěna stavba nedostatečně identifikovaného vlastníka, údaje byly předány 

do evidence ÚZSVM a pokud se vlastník nepřihlásí do 31.12.2023, stane se vlastníkem dle zák. č. 

89/2012 Sb. stát. Dle §3056 zák. č. 89/2012 Sb. mají vlastník pozemku a vlastník stavby vzájemné 

předkupní právo. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží. Z 

dostupných informací v minulosti údajně budova sloužila jako trafostanice a přečerpávací stanice 

splaškové vody pro výstaviště, které vlastnil Státní plemenářský podnik. V rámci privatizace převzal 

areál výstaviště GENOSERVIS a.s., ale do privatizačního projektu nebyl tento objekt zahrnut (nyní 

jsou vlastníkem výstaviště jiné právnické osoby). U jednoho z vlastníků nemovitostí na výstavišti bylo 

zjištěno, že pro účely výstaviště je vybudována nová trafostanice a před dokončením je i nová 

přečerpávací stanice splaškových vod. Původní trafostanice v budově již není funkční a přečerpávací 

stanice splaškových vod bude vyřazena z provozu do konce roku 2017. Na části pozemku p.č. 6744/1, 

která má být předmětem převodu se nachází zeleň a tato část je oplocena a tvoří s pozemkem p.č. 

6741/3 jeden celek. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné pozemek p.č. 6741/3 převést do 

majetku jiné právnické či fyzické osoby. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o převod 

pozemku p.č. 6741/3 a části pozemku p.č. 6744/1, oba v k.ú. Přerov, v ul. U výstaviště z majetku 

statutárního města Přerova.  

 

 


