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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 
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Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 
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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 391 zahrada o výměře 

514m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví StMPr. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.8.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr StMPr - úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku  doporučuje  neschválit záměr převodu.   

Pro informaci uvádí, že  na 5. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 7.5.2019 byl schválen 

pacht tohoto pozemku žadateli, který dlouhodobě pozemek užívá. V době zveřejnění záměru na úřední 

desce Magistrátu města Přerova , obdržel odbor správy majetku žádost p. Pittnerové o odprodej 

pozemku.    

V měsíci červenci byla se žadatelem o pacht uzavřena pachtovní smlouva  a dohoda o úhradě 

pohledávek. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na  svém jednání  dne  14.6. 2019  konstatovala, že StMPr nemá pro tento 

pozemek využití, je možné užívání formou pachtu či nájmu, nejsou žádné známé rozvojové záměry a 

dle územního plánu se pozemek nachází v ploše bydlení.  



KS  upozorňuje, že na pozemku se nachází stavby stávajícího uživatele. 

 

Výbor pro místní část Újezdec u Přerova 

Místní výbor navrhuje, aby předmětný pozemek byl převeden žadatelce G.P., která má  trvalé bydliště 

v Újezdci od narození. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise  na svém jednání  dne 26.6.2019 doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit záměr převodu. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 391 zahrada je situován naproti ulice Zahrádky přes ulici Nová čtvrť v místní části 

Újezdec a je v majetku statutárního města Přerova. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila paní G*** P***se žádostí o odprodej, případně propachtování 

pozemku p.č. 391 o výměře 514 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. Žadatelka je vlastníkem sousedního 

pozemku p.č. 386 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, rod. dům č.p. 203, pozemků p.č. 387 

zahrada, p.č. 385 zahrada a p.č. 384 zast. plocha a nádvoří, vše v k.ú. Újezdec u Přerova. 

O převod žádá z důvodu rozšíření zahrady na pozemku p.č. 387 a především zprůjezdnění zahrady. 

Pro informaci uvádíme, že na 5. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 7.5.2019 byl schválen 

pacht tohoto pozemku žadateli, který dlouhodobě pozemek užívá a stavby na pozemku jsou jeho 

vlastnictvím. V době zveřejnění záměru na úřední desce Magistrátu města Přerova, obdržel odbor 

správy majetku žádost p. P***é o odprodej pozemku.  

  

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatelky o úplatný převod pozemku p.č. 391 v k.ú. 

Újezdec u Přerova.  

 

 


