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Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 
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Jaroslava Štěpánová, referentka 

Název návrhu: 

Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –    části  pozemku  p.č. 287  v k.ú.   Újezdec u Přerova.   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod z majetku statutárního města Přerova 

a nájem části pozemku p.č. 287 ost. plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.1.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr převodu.- 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise na svém zasedání dne 11.12.2019 projednávala záměr ve variantním řešení: 

 

VARIANTA I: 

  

1. doporučuje  Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod z majetku statutárního města Přerova –    části pozemku  

p.č. 287 ost. plocha o výměře 77 m2  v  k.ú.   Újezdec u Přerova.    

2. schvaluje záměr nájmu statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 287 ost. plocha o 

výměře 77 m2  v  k.ú.   Újezdec u Přerova  

 

 

 



   

VARIANTA II: 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr  

statutárního města Přerova  - úplatný  převod z majetku statutárního města Přerova –    části pozemku  

p.č. 287 ost. plocha o výměře 77 m2  v  k.ú.   Újezdec u Přerova.   

2. neschvaluje záměr nájmu statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 287 ost. plocha o 

výměře 77 m2  v  k.ú.   Újezdec u Přerova.   

 

 

a Radě města Přerova doporučuje schválit VARIANTU č. II. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 6.9.2019 doporučila pouze nájem s tím, že plocha pro 

parkování bude zpevněna plastovými zatravňovacími tvárnicemi a při realizaci bude zajištěna ochrana 

stávajících porostů na pozemku – stromy. Zatravňovací tvárnice budou umístěny v dostatečné 

vzdálenosti od kmene stromu. 

Koordinační skupina doporučuje VARIANTU I. 

 

Výbor pro místní část Újezdec u Přerova 

Výbor pro místní část Újezdec  neměl námitek k převodu části pozemku žadateli, ovšem za podmínky 

souhlasu vlastníků sousedních pozemků. 

Vlastník sousedního pozemku p.č. 288 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 168, p.č. 

289/1 zahrada a p.č. 289/2 zast. plocha a nádvoří,  nesouhlasí s převodem i nájmem.  

Vlastník sousedního pozemku p.č. 319 nesouhlasí s převodem i nájmem.  

 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku doporučuje neschválit záměr  převodu ani nájmu.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 287 ost. plocha o celkové výměře 536 m2 je situován po levé straně v ulici Hlavní v obci 

Újezdec u Přerova. 

Na odbor správy majetku se obrátil V***D***, se žádostí o převod části pozemku p.č. 287 o výměře 

cca 77 m2 za účelem parkování vozidla. 

Žadatel je vlastníkem pozemku p.č. 292 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 159 a pozemku p.č. 293 zahrada, oba v k.ú. Újezdec u Přerova.  

Na základě požadavku výboru pro místní část Újezdec, byli oddělením majetkoprávním písemně 

osloveni sousední vlastníci rodinných domů a pozemků ( p.č. 288 zast. plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba č.p. 168, p.č. 289/1 zahrada, p.č. 289/2 zast. plocha a nádvoří a pozemek p.č. 319). 

Oba sousední vlastníci nesouhlasí s převodem i nájmem. Viz. VARIANTA II. 

  

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatele o převod části pozemku p.č. 287 v k.ú. 

Újezdec u Přerova.  

 

 


