
Pořadové číslo:  41/3.1.2. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 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 majetku 

statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5307/3 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                         

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

pozemku p.č. 5307/3 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/3 o 

výměře cca 160 m2 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 úplatného převodu.   

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost dne 18.5.2018 a nedoporučila převod předmětné části 

pozemku, neboť se jedná o součást veřejného prostranství, kdy umístění vstupů a úpravu plochy pro 

parkování je možno řešit formou souhlasu města. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry  projednala  žádost dne  6.6.2018 a doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části 

pozemku p.č. 5307/3. 

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova projednala žádost na 95. schůzi dne 28.6.2018 a podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí                  z majetku statutárního 

města Přerova  -  části pozemku uvedeného v návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5307/3 ostatní plocha se nachází v ul. Alšova a je v majetku statutárního města Přerova. 

ZAZASTAV, s.r.o., se sídlem Polní 85, Přerov, požádala statutární město Přerov o převod části 

pozemku p.č. 5307/3 v k.ú. Přerov, v ul. Alšova z majetku statutárního města Přerova, za účelem 

zřízení přístupových komunikací a parkovacího místa a to v rozsahu cca 160m2. Žadatel hodlá objekt 

na pozemku p.č. 5307/105 rekonstruovat na objekt s bytovými jednotkami.  

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

pozemku p.č. 5307/3 v k.ú. Přerov o výměře cca 160 m2 v k.ú. Přerov v ul. Alšova.  

 

 


