
Pořadové číslo:  3/3.3.4 

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 29.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný  převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 

599  v k.ú.  Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 599, 

ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 699 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111 

za dohodnutou kupní cenu 883 000,- Kč, za podmínky finančního krytí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.11.2017 usnesením č. 3286/80/7/2017 schválila záměr 

statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov dle 

návrhu usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky eviduje žádost odboru správy majetku a komunálních služeb o rozpočtové opatření 

– posílení rozpočtu o 883 000 Kč – k výše uvedenému účelu. Tento požadavek bude předložen ke 

schválení orgánům města v rámci předlohy Rozpočtové opatření č. 23.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 599, ostatní plocha, manipulační plocha se nachází v k.ú. Přerov, na ul. Čapka 

Drahlovského a tvoří okolí evangelického kostela. 

  



Odbor řízení projektů a investic v současnosti připravuje projektovou dokumentaci na realizaci stavby 

- "Parkoviště v ulici Čapka Drahlovského v Přerově". Ke stavebnímu řízení potřebuje dořešit právní 

vztah k pozemku p.č. 599 v k.ú. Přerov, kterého se uvedená stavba dotkne. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel žádost od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových o předložení návrhu úplatného převodu pozemku p.č 599, ostatní plocha v k.ú. 

Přerov. 

  

Při jednání s vlastníkem pozemku ČR-ÚZSVM a zástupců města bylo sděleno, že bezúplatný převod 

nelze realizovat. ČR-ÚZSVM byla pro rok 2018 stanovena kupní cena, která vychází z porovnání 

známých prodejů v dané lokalitě a činí 883 000, -Kč.  

  

Jedná se o veřejné prostranství na ul. Č. Drahlovského, které slouží jako veřejná zeleň v okolí 

Evangelického kostela a statutární město Přerov má zájem na tomto pozemku vybudovat záchytné 

parkoviště. Stávající parkoviště, které se částečně na tomto pozemku nachází je ve špatném 

technickém stavu a statutární město Přerov hodlá tuto plochu upravit tak, aby došlo k zajištění 

bezpečnosti a plynulosti pohybu vozidel a občanů v této lokalitě. 

  

Realizace návrhu spočívá v tom, že stávající nevyhovující parkoviště, které slouží pro občany žijící v 

domech na ul. V. Novosady a Č. Drahlovského a také pro občany, kteří zde dochází do zdravotního 

zařízení, na železniční polikliniku a evangelického kostela, bude nahrazeno novou zpevněnou plochou 

upravenou tak, aby vyhovovalo pro potřeby odstavení vozidla. Dále v rámci stavby proběhne rovněž 

rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, výsadba stromů a keřů a bude dobudována cyklostezka. 

Po provedené rekonstrukci bude pozemek nadále využíván občany, kteří zde bydlí nebo přijíždí do 

Přerova jako bezplatné záchytné parkoviště nově budovaného záchytného integrovaného systému. Z 

tohoto důvodu požaduje statutární město Přerov převod tohoto pozemku do vlastnictví statutárního 

města Přerov, který ČR-ÚZSVM neužívá a statutární město Přerov jej udržuje na své náklady.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.8.2017 schválila bezúplatný převod. O tomto byl Úřad pro 

zastupování státu informován, sdělil, že uvedený pozemek převede pouze úplatně. Na základě této 

skutečnosti byl uvedený záměr předložen opětovně a Rada města Přerova usnesením č. 

3286/80/7/2018 schválila úplatný převod. 

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost ÚZSVM o sdělení, 

zda statutární město Přerov má zájem o úplatný převod pozemku p.č. 599 v k.ú. Přerov za kupní 

cenu 883 000,- Kč,.  

 

 


