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Název návrhu: 

Převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 6552/22 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 z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6552/22 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 600 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6552/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 600 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina dne 20.4.2018 sdělila, že část pozemku je součástí nyní zaploceného  areálu se 

stavebním materiálem. S ohledem na povolenou stavbu mimoúrovňového křížení (MÚK) silnice I/55 s 

ČD v k.ú Předmostí, která bude zahájena v létě a zasahuje částečně do pozemku p.č. 6552/22 v k.ú. 

Přerov, koordinační skupina doporučuje řešit převod až po majetkoprávním vypořádání dokončené 

stavby.  

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na  svém jednání dne 16.5.2018 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

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

 

 



Rada  města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 31.5.2018 usnesením č. 3885/93/7/2018 podala návrh 

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

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6552/22 v k.ú. Přerov se nachází na ul. Polní v místní části Přerov I-Město. Jedná se o 

pozemek, na kterém se nachází sjezdy, stromy, leží vedle chodníku a sousedí s pozemkem ve 

vlastnictví pana M*** H***, který o tento pozemek požádal.  

  

Jako důvod své žádosti uvádí, že se pozemek nachází vedle pozemku p.č. 6552/21, který je v katastru 

nemovitostí duplicitně zapsán na listu vlastnickém pro pana H*** a statutární město Přerov. Pozemek 

je v neudržovaném stavu, což by chtěl napravit.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje, že pozemek je dotčen stavbou 

mimoúrovňového křížení a dále je zde v souvislosti se stavbou MÚK stavební uzávěra. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku p.č. 6552/22 v k.ú. 

Přerov.  

 

 


