
Pořadové číslo:  10/3.1.2. 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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 – části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2 ost. plocha o výměře cca 60 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala záměr převodu dne 28.112019 a stanovisko Rady města Přerova  bude 

sděleno  zpravodajem  při jednání Zastupitelstva města Přerova.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 11. zasedání dne 13.11.2019 doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 4.10.2019  trvá na svém stanovisku ze  dne 9.10.2014. 

Převod části pozemku nedoporučuje, jedná se součást veřejného prostranství. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy  majetku nedoporučuje převod z důvodu, že se jedná o veřejné prostranství a k 

rodinnému domu a garáži je příjezd zajištěn. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6577/2, ost. plocha, o celkové výměře 483 m2 je situován v ulici Skopalova. 

  

Na odbor správy majetku se obrátil Ing. J***M***, se žádostí o odprodej části pozemku p.č. o výměře 

cca 55 m2 v k.ú. Přerov, který tvoří příjezdovou cestu k rodinnému domu č.p. 2653 na pozemku p.č. 

6577/24, zast. plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví M*** M*** .Vlastníkem sousedních pozemků 

p.č. 6577/4, zahrada a pozemku p.č. 6577/6, zahrada , je rovněž paní M***  

  

Svou žádost odůvodňuje tím, že předmětný pozemek udržují sečením trávy a hodlá nahradit stávající 

staré stromy výsadbou nových stromů. 

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatele o úplatný převod části pozemku p.č. 6577/2 v 

k.ú. Přerov.  

 

 


