
Pořadové číslo:  12/3.1.1. 

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 16.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266  a p.č. 6577/267, oba 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 Přerov části pozemku p.č. 6577/266 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

cca 200 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 450 m2, 

oba v k.ú. Přerov 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 10.1.2020 nedoporučila převod částí pozemků , neboť 

záměr využití  je v rozporu s územním plánem, pozemek je vymezen pro plochy dopravy. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém jednání dne 19.2.2020  doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu dle návrhu usnesení. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.3.2020 usnesením č. 1194/33/7/2020 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 



Odbor správy majetku a komunálních služeb rovněž nedoporučuje převod  v návaznosti na stanovisko 

koordinační skupiny   a  taktéž na stanovisko ŘSD ze dne 27.9. 2019,  které ve věci  pozemků v této 

lokalitě sdělilo, že  pozemky jsou dotčeny  stavbou  „ I/55MÚK s ČD  Přerov –Předmostí“ a skutečná 

výměra  dotčených pozemků  bude  určena geometrickým plánem po kolaudaci a zaměření stavby 

převod nedoporučuje. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č.6577/266 a p.č. 6577/267 oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov se 

nachází na ul. Polní u areálu Technických služeb s.r.o. Přerov a jsou ve vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

  

Na statutární město Přerov zaslala společnost Technické služby města Přerova s.r.o., žádost o odprodej 

částí uvedených pozemků z důvodu rozšíření kapacity sběrného dvora, lokalita Na Hrázi 17, Přerov I-

Město.  

  

V r. 2015 požádala společnost F.67 s.r.o., se sídlem Nádražní 606/28, Nový Jičín o převod výše 

uvedených pozemků. Záměr statutárního města Přerova byl projednán v orgánech obce.  

  

Zastupitelstvo města Přerova dne 13.4. 2015 svým usnesením č. 92/5/3/2015 neschválilo záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6577/266 ostatní plocha o výměře 77 

m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha o výměře 183m2 v k. ú. Přerov. Společnosti F.67 

s.r.o., bylo doporučeno řešit vztah k pozemku formou nájmu. 

  

Statutární město Přerov uzavřelo dne 18.6. 2015 se společností F.67 s.r.o., se sídlem Nádražní 606/28, 

Nový Jičín nájemní smlouvu a dne 12.4. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 kterým se měnil rozsah nájmu 

části pozemku p.č. 6577/267 v k.ú. Přerov a to z důvodu požadavku ŘSD - uvolnění části pozemku v 

souvislosti se stavbou mimoúrovňového křížení. V současné době jsou uvedené pozemky dotčeny 

stavbou silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí. Předpokládané dokončení stavby je rok 2021. 

  

  

Důvodem předložení této dispozice je žádost společnosti Technické služby města Přerova s.r.o., o 

převod částí pozemků p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267 v k.ú. Přerov.  

 

 


