
Pořadové číslo:  2/3.1.4. 

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 12.11.2018 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 5156/10 a p.č. 5156/11  v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5156/10 orná půda o výměře 2.611 m2 a p.č. 5156/11 orná 

půda o výměře 5.073 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.10.2018 podala návrh ZM vyhradit si rozhodování o záměru a 

neschválit záměr StMPr - úplatný převod pozemků uvedených v návrhu usnesení 

 

Komise pro záměry  

Komise pro záměry na zasedání dne 12.9.2018 doporučila RM podat návrh ZM vyhradit si 

rozhodování o záměru a neschválit záměr StMPr - úplatný převod dle návrhu na usnesení.  

 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 23.8.2018 převod pozemků nedoporučuje – pozemky se 

nachází dle územního plánu vymezené pro plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu, 

částečně jsou dotčeny stávající komunikací a částečně jsou dotčeny navrhovanou veřejně prospěšnou 

stavbou komunikace.   

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 5156/10 a p.č. 5156/11 oba orná půda v k.ú. Přerov jsou situovány za řadovými 

garážemi u bývalé společnosti GAMBRO směrem na obec Kozlovice. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila Ing. P***F*** se žádostí o odprodej pozemků p.č. 5156/10 o 

celkové výměře 2.611 m2 a p.č. 5156/11 o celkové výměře 5.073 m2 oba v k.ú. Přerov za účelem 

zabezpečení přístupu na sousední pozemky p.č. 5156/12 a p.č. 5156/13 oba orná půda, které jsou v 

jejím osobním vlastnictví.  

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatného převodu pozemků 

p.č. 5156/10 a p.č. 5156/11 v k.ú. Přerov z vlastnictví StMPr.  

 

 


