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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/283 a části pozemku p.č. 5307/3, v 

k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5307/283, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č. 5307/3, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře cca 130 m2, oba v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 12. jednání dne 26.7.2019, kdy konstatovala, že 

nedoporučuje převod částí pozemku, neboť by došlo k zúžení uličního prostoru pod zákonem 

stanovenou míru. Dle územního plánu se pozemky nachází v ploše veřejných prostranství pro 

dopravu, ke kterým je zřizováno předkupní právo pro město. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb souhlasí se stanoviskem koordinační skupiny a převod 

nedoporučuje. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 



části pozemku p.č. 5307/283 a části pozemku p.č. 5307/3 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 22. schůzi dne 5. 9. 2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5307/283, ostatní plocha, 

ostatní komunikace a části pozemku p.č. 5307/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, z 

majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5307/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3439 m2 se nachází na ulici 

Alšova v Přerově, jedná se o veřejné prostranství na kterém se nachází místní komunikace III. třídy, 

pozemek p.č. 5307/283, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 158 m2 se nachází rovněž na 

ulici Alšova v Přerově, jedná se o veřejné prostranství tvořící příjezdovou plochu k bytovému domu. 

Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 3049 na Alšové 

ulici v Přerově o odprodej části pozemku p.č. 5307/3 a části pozemku p.č. 5307/283 v k.ú. Přerov, a to 

částí na kterých se nachází vydlážděné nájezdy ke garážím v jejich bytovém domě, které přímo 

sousedí s pozemkem p.č. 5307/374, jehož součástí je stavba č.p.3049. Společenství žádá o odprodej z 

důvodu problémů s parkováním na těchto vydlážděných nájezdech. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu částí pozemku z 

důvodu obdržení žádosti o odkup od Společenství vlastníků jednotek.  

 

 


