
Pořadové číslo:  17/3.1.2. 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

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 majetku 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 356/1 orná půda o 

výměře 2.075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina na svém jednání dne 17.12.2020 žádost projednala a převod pozemku 

nedoporučuje. Pozemek byl již v minulosti předmětem projednávání, kdy bylo doporučeno ponechat 

jako rezervu pro vedení páteřních sítí pro lokalitu bydlení. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 6.1.2021 po projednání doporučila RM podat návrh ZM neschválit 

záměr StMPr - úplatný převod pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Př. z vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2021 po projednání podala návrh ZM neschválit záměr 

StMPr - úplatný převod pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Př. z vlastnictví StMPr.  

 

Místní výbor Újezdec 

Místní výbor Újezdec souhlasil se stanoviskem koordinační skupiny a převod pozemku nedoporučil. 

 

Odbor správy majetku 



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

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 356/1 orná půda o výměře 2.075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova se nachází v místní části 

Újezdec na ul. Přerovská v blízkosti ul. Úzká a ul. Nová čtvrť. Pozemek je vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

  

Odbor správy majetku obdržel žádost Jo*** U*** a M*** U***o převod pozemku p.č. 356/1 orná 

půda o výměře 2.075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví StMPr. V žádosti uvedli, že účelem 

převodu je v blízké budoucnosti postavit na pozemku rodinný dům pro jejich potřebu. 

  

Předloženým materiálem je řešen záměr StMPr – úplatný převod pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 

Újezdec u Př. z vlastnictví StMPr.  

 

 


