
Pořadové číslo:  6/3.1.3. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 892/4 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 892/3, zast. pl. a 

nádvoří o výměře 66 m2 a pozemku p.č. 892/4, zast. pl. a nádvoří o výměře 110 m2, oba v k.ú. 

Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 5. jednání dne 8. 3. 2019, kdy konstatovala, že 

nedoporučuje převod pozemků, neboť se nachází v lokalitě, kterou řeší v současné době zpracovávaný 

regulační plán. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje neodprodávat předmětné nemovité věci do doby 

dokončení vypracování regulačního plánu, aby bylo možno ověřit, že předmětné pozemky nebudou 

dotčeny investičním záměrem města.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na 4. zasedání dne 3. 4. 2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu pozemku p. č. 892/3 a p. č. 

892/4 v k. ú. Přerov z majetku města. 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 892/3, zast. pl. a nádvoří o výměře 66 m2 a 

pozemku p.č. 892/4, zast. pl. a nádvoří o výměře 110 m2, oba v k.ú. Přerov, z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 892/3, zast. pl. a nádvoří o výměře 66 m2 a pozemek p.č. 892/4, zast. pl. a nádvoří o 

výměře 110 m2 se nachází v okrajové části areálu společnosti JUTA a. s., v blízkosti autobusového 

nádraží a plánované stavby „I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“.  

Na pozemku p.č. 892/3 stojí stavba: bez čp/če, výroba, ve vlastnictví společnosti JUTA a.s., Dukelská 

417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pozemek p.č. 892/4 je zastavěn přístřeškem, rovněž ve 

vlastnictví společnosti JUTA a.s.. Pozemky nejsou přístupné z veřejné komunikace, okolní pozemky 

jsou ve vlastnictví fyzických osob a společnosti JUTA a. s.  

Oba předmětné pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Magistrát města Přerova obdržel žádost paní *** o odprodej pozemků p.č. 892/3 a p.č. 892/4 v k.ú. 

Přerov. Paní *** je vlastníkem sousedního pozemku p. č. 892/5 a má zájem pozemky využít jako 

skladové prostory pro rozšíření svého podnikání (ozonizace vody). 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou předmětné pozemky zastavěny stavbami ve vlastniství společnosti 

JUTA a.s., byl zaslán dotaz společnosti JUTA a.s. zda by byl z jejich strany zájem o odkup 

předmětných pozemků. Společnost JUTA a.s. sdělila, že zájem má. 

  

Na 5. zasedání konaném dne 30. 4. 2019 Zastupitelstvo města Přerova zrušilo usnesení č. 

1173/41/3/2018 ze dne 27. 8. 2018, kterým schválilo záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí (sousedících s pozemky p. č. 892/3 a 892/4 v k.ú. Přerov) z majetku JUTA 

a.s., se sídlem Dukelská 417, 54 401 Dvůr Králové. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemků z důvodu 

obdržení žádosti o odkup od vlastníka sousedního pozemku, který je hodlá využít jako skladové 

prostory pro rozšíření svého podnikání, kdy tyto pozemky jsou dotčeny zpracovávaným 

regulačním plánem.  

 

 


