
Pořadové číslo:  39/3.1.1. 

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 10.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

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 vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Př.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerov - úplatném převodu části 

pozemku p.č. 8/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 64 m2 v k.ú. Újezdec u Př. z 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 8/1 ost. 

pl., ost. komunikace o výměře cca 64 m2 v k.ú. Újezdec u Př. z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 23.3.2018 nedoporučila převod části pozemku z důvodu, že 

se jedná o součást veřejného prostranství, kterým jsou vedeny hlavní řady inženýrských sítí 

(kanalizace, plyn, vedení NN). 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na zasedání dne 25.4.2018 doporučila RM podat návrh ZM vyhradit si 

rozhodování o záměru a neschválit záměr StMPr - úplatný převod části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. 

Újezdec u Př. z vlastnictví StMPr.  

 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.5.2018 podala návrh ZM vyhradit si rozhodování o záměru a 

neschválit záměr StMPr - úplatný převod části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Př. dle návrhu na 

usnesení. 

 

Výbor pro místní část Újezdec 

Výbor pro místní část souhlasí s neschválením žádosti s ohledem na stanovisko koordinační skupiny.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 8/1 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 18.208 m2 se nachází v místní části 

Újezdec, je situován v ul. Hlavní a tvoří veřejné prostranství – zeleň, chodníky, komunikaci. 

Vlastníkem je StMPr.  

  

O prodej části předmětného pozemku o výměře cca 64 m2 požádala Ing. Martina Antlová, jednatelka 

společnosti REGRET CZ s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Eliášova 762/48, IČ 47977469. V žádosti 

uvedla, že je vlastníkem sousedního pozemku p.č. 11, na kterém má záměr vybudovat stavbu 

rodinného domu a část pozemku p.č. 8/1 hodlá využít jako předzahrádku k tomuto budoucímu 

rodinnému domu.  

  

Projednáním dispozice je řešen záměr - úplatný převod části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u 

Př. z vlastnictví StMPr za účelem využití jako předzahrádka k budoucímu rodinnému domu 

žadatele.  

 

 


