
Pořadové číslo:  5/6.1.2 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5613 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 

340 m2 v k.ú. Přerov 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 8.2.2019 sdělila, že nedoporučuje převod. Jedná se o 

pozemek dle územního plánu  určený pro plochy dopravní infrastruktury. 

 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 6.3.2019 doporučula 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 21.3.2019 usnesením č. 330/12/7/2019 podala  návrh 

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

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5613 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerov se nachází na ulici Želatovská, za hvězdárnou. Jedná se o polní cestu která vede od hvězdárny k 

místní části Újezdec. 

  

Na statuární město Přerov zaslali žádost o převod majitelé pozemků p.č. 5466/328, p.č. 5466/305, p.č. 

5466/306, p.č. 5466/307 a p.č. 5466/308 v k.ú. Přerov: Budoucí obyvatelé rodinných domků v nové 

lokalitě u hvězdárny by si rádi přikoupili části pozemku p.č. 5613 ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Přerov tak, aby hranice jejich parcel se posunula cca o 2,5 m blíže k cestě, čímž se zúží polní cesta 

na cca 3 m šířky.  

  

Pozemek dle územního plánu určený pro plochy dopravní infrastruktury. Na pozemku se nachází 

doprovodná zeleň, oddělení ochrany přírody převod nedoporučuje. Dojde k zúžení průjezdního úseku. 

  

Důvodem projednání této dispozice je žádost vlastníků pozemků p.č. 5466/328, p.č. 5466/305, p.č. 

5466/306, p.č. 5466/307 a p.č. 5466/308 v k.ú. Přerov na převod částí pozemku p.č. 5613 ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov.  

 

 


