
Pořadové číslo:  12/3.1.2. 

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 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 nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města  Přerov –  pozemku p.č. 6245 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 6245 orná půda o 

celkové výměře 46.554 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina žádost projednala na svém jednání dne 13.3.2020 a nedoporučila převod 

pozemku. Pozemek je dotčen veřejně prospěšnou stavbou – přeložkou stávající komunikace II. třídy a 

je součástí strategické průmyslové zóny nadmístního významu (do doby realizace stavby dálnice 

riziko zvýšení dopravy ve městě).  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Z časových důvodů komise žádost neprojednávala.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerov na své schůzi dne 8.4.2020 podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod pozemku p.č. 6245 v k.ú. Přerov z vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku s ohledem na stanovisko koordinační skupiny nedoporučuje převod pozemku.  

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6245 orná půda o celkové výměře 46.554 m2 v k.ú. Přerov je ve vlastnictví statutárního 

města Přerov a je situován za městem směrem na místní část Henčlov, naproti bývalým drůbežárnám, 

za hlavní silnicí.  

  

Pozemek p.č. 6245 je užíván na základě nájemní smlouvy ze dne 7.2.2006 společností ÚSOVSKO a.s. 

za účelem provozování zemědělské činnosti. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou 1 rok, přičemž nájemní smlouvu lze vypovědět ke dni 1.10. běžného roku.  

  

Společnost RC Development, s.r.o., se sídlem Vyškov-Město, Nádražní 238/7, IČ 62906488 požádala 

o úplatný převod pozemku. Záměrem společnosti je vybudování logistického centra nadregionálního 

významu, které by mělo pro město Přerov přínos jak pro vytvoření pracovních příležitostí, nových 

podnikatelských možností s návaznými sekundárními službami, tak i zvýšení daňového příjmu města.  

Společnost se specializuje na development, správu a poradenství v oblasti komerčních, 

administrativních a bytových nemovitostí.   

Projednáním dispozice je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatného převodu pozemku p.č. 

6245 v k.ú. Přerov za účelem vybudování logistického centra.  

 

 


