
Pořadové číslo:  2/3.1.5. 

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 nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova –  části pozemku  p.č. 1028  v k.ú. Újezdec u Přerova      

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 1028 ost. plocha 

o výměře cca 26 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.10.2018  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit 

si rozhodování o záměru a neschválit záměr StMPr  - úplatný převod části pozemku p.č. 1028 v k.ú. 

Újezdec u Přerova. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 23.8.2018 převod části předmětného pozemku  

nedoporučila  z důvodu připravované rekonstrukce komunikace ul. U spojů.  

 

Výbor pro místní část Újezdec 

Výbor pro místní část nedoporučil prodej části pozemku do doby než bude dokončena rekonstrukce 

komunikace ul. U spojů.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1028 ost. plocha je situován při vjezdu do místní části Újezdec u Přerova z ul. Hlavní po 



levé straně a tvoří část místní komunikace k původním vybudovaným rodinným domům. 

  

Na odbor správy majetku se obrátil pan I*** V*** a paní V*** M***se žádostí o odprodej části 

pozemku p.č. 1028 ost. plocha o výměře cca 26 m2. Žadatelé jsou spoluvlastníky pozemku p.č. 1027/9 

orná půda v k.ú. Újezdec u Přerova a jejich záměrem je vytvořit pravidelný obdélník jejich pozemku 

p.č. 1027/9, který hodlají oplotit. 

  

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatný převod části pozemku 

p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví StMPr.   

 

 


