
Pořadové číslo:  7/3.1.1. 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova -převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 ost. plocha v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod  

1. části pozemku p.č. 5431/1 ost. plocha o výměře cca 50 m2v k.ú. Přerov 

2. části pozemku p.č. 5431/1 ost. plocha o výměře cca 200 m2 v k.ú. Přerov 

z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své 19. schůzi konané dne 11.7.2019 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr převodu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti. 

Komise pro majetkové záležitosti na svém zasedání dne 26.6.2019 doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu. 

 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na svém jednání dne 3.5.2019 a 23.5.2019 nedoporučuje převod předmětné části 

pozemku, neboť je prověřována realizace silničního propojení ulic Hostýnská a Gen. Rakovčíka přes 

předmětný pozemek. 

Oddělení koncepce a strategického rozvoje nedoporučuje převod s ohledem na nový požadavek 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost realizovat silniční propojení ulic Hostýnská a 

Gen.Štefánika, navíc chybí příjezd k uvažovanému garážovému přístřešku. 

 



Odbor správy majetku: 

Odbor správy majetku se ztotožňuje s vyjádřením koordinační skupiny. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5431/1 ost. plocha ost. komunikace o celkové výměře 462 m2 v k.ú. Přerov je situován v 

ul.Hostýnská a Gen. Rakovčíka. 

  

Na odbor správy majetku se obrátili manželé JUDr. L*** a M***V***se žádostí o odprodej části 

pozemku p.č. 5431/1 o výměře cca 50 m2 za účelem výstavby garážového přístřešku pro uskladnění 

přívěsného vozíku za osobní automobil. Manželé V*** jsou vlastníky sousedního pozemku p.č.5431/2 

zahrada a pozemku p.č. 5431/3 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 392, rod. dům. 

Manželé V*** užívají tento pozemek na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Přerovem. 

  

Na odbor správy majetku se obrátili manželé Mgr. R*** a D*** O*** se žádostí o odprodej části 

pozemku p.č. 5431/1 o výměře cca 200 m2 za účelem zajištění možnosti příjezdu na jejich pozemek. 

Manželé O***jsou vlastníky sousedního pozemku p.č. 5453/4 zahrada a pozemku p.č. 5453/6 zast. 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 622, rod. dům.  

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatelů o odprodej části pozemku p.č. 5431/1 v k.ú. 

Přerov.  

 

 


