
Pořadové číslo:  13/3.1.1. 

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 29.05.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Zdeněk Kadlec, referent 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 79/1 a části pozemku p.č. 80 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 79/1 zahrada o výměře 247 m2 a části pozemku p.č. 80 

trvalý travní porost o výměře cca 520 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 29.11.2019 nedoporučila převod pozemků, protože jsou 

dotčeny vedením sítí – kanalizace, sdělovací kabel, kabel NN a v současné době probíhají jednání o 

uložení přeložky kabelu NN na tyto pozemky v rámci stavby ČEZ – obnova vedení v Kozlovicích.   

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise  pro majetkové záležitosti  15.1.2020 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu. 

Doporučila jednat se žadatelkou o pachtu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 79/1 



zahrada o výměře 247 m2 a části pozemku p.č. 80 travní porost o výměře cca 520 m2 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 79/1 zahrada o celkové výměře 247 m2 a pozemek p.č. 80 trvalý travní porost o celkové 

výměře 1039 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova jsou situovány po levé straně ulice Grymovská ve 

směru na Radslavice a Grymov. 

Na odbor správy majetku se obrátila paní L*** M***se žádostí o odprodej pozemku p.č. 79/1 a části 

pozemku p.č. 80 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. Žadatelka je vlastníkem sousedních pozemků p.č. 

79/2 zahrada a pozemku p.č. 79/3 zahrada oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. Ve své žádosti uvedla, že 

požadované pozemky jsou zanedbány, plné náletů a neudržované, a proto je hodlá sloučit v jeden 

celek se svými pozemky. 

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatelky o převod pozemku p.č. 79/1 a části pozemku 

p.č. 80 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.  

 

 


