
Pořadové číslo:  17/3.2.2. 

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:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části  pozemku 

p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 

6773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov geometrickým plánem č. 7233-174/2020 

označené jako pozemek p.č. 6773/5 ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov do 

vlastnictví Z-E.M.O.S. trading a.s., se sídlem Za Mlýnem 1116/54, 750 02 Přerov, IČ 25362194 za 

kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši 2.904,- Kč včetně DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost dne 5.1.2018 a neměla námitky k převodu. Doporučila 

uskutečnit převod až Z - E.M.O.S. trading a.s., nabude do vlastnictví sousední pozemky od 

Olomouckého kraje, jejichž převod bude projednáván v krajských orgánech. 

 

Komise pro záměry  

Komise pro záměry projednala  žádost dne 4.4.2018 a doporučila schválit záměr úplatného převodu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.4.2018 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod nemovitosti uvedené v návrhu usnesení. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce 

Magistrátu města Přerova v době od 24.4. do 10.5.2018 a v době od 13.11. do 29.11.2020. Rada města 

Přerova na své schůzi dne 15.1.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod nemovitosti uvedené v návrhu usnesení. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit úplatný převod dle návrhu na 

usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6771/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 948 m2 v k.ú. Přerov se 

nachází v ulici U Žebračky v Přerově a je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Je tvořen 

především místní komunikací procházející ulicí U Žebračky před budovami garáží. 

  

Společnost Z-E.M.O.S. trading a.s., se sídlem Za Mlýnem 1116/54, 750 02 Přerov požádala statutární 

město Přerov o převod části pozemku p.č. 6773/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov za účelem stavby 

garáže.  

Koordinační skupina konstatovala, že pozemek se nachází v ploše veřejného prostranství pro dopravu 

a není možné na něj umisťovat jiné stavby a doporučila na tuto skutečnost upozornit žadatele.  

Při osobním jednání v této záležitosti na Odboru správy majetku a komunálních služeb bylo zástupci 

Z-E.M.O.S. trading a.s. doporučeno, aby si vyžádal stanovisko od Odboru koncepce a strategického 

rozvoje, oddělení územního plánování ohledně možností funkčního využití tohoto pozemku. Na 

základě stanoviska tohoto odboru není bez změny územního plánu možno na tomto pozemku stavět. 

Přesto měla společnost Z-E.M.O.S. trading a.s. o tento pozemek nadále zájem a požádala statutární 

město Přerov o změnu územního plánu.  

Pro informaci uvádíme, že společnost Z-E.M.O.S. trading a.s. požádala Olomoucký kraj o převod části 

vedlejších pozemků p.č. 4717/15 a p.č. 6772/4 oba v k.ú. Přerov. Tyto pozemky spolu s částí pozemku 

p.č. 6773/1 o výměře 6 m2 by měly po převodu tvořit jeden celek tak, aby mohl být využit pro další 

záměry solečnosti Z-E.M.O.S. trading a.s..  

Podmínkou statutárního města Přerova pro převod části pozemku uvedeného v návrhu usnesení byl 

převod části pozemku p.č. 4717/15, GP č. 6643-125/2017 označené jako pozemek p.č. 4717/37 ost. 

plocha o výměře 11 m2 a pozemku p.č. 6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2 z vlastnictví Olomouckého 

kraje do vlastnictví společnosti Z-E.M.O.S. trading a.s. 

Převod byl již uskutečněn a po vyhotovení geometrického plánu č. 72333-174/2020 na oddělení části 

pozemku p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova je možno tedy pokračovat 

s projednáváním převodu části pozemku uvedeného v návrhu usnesení z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti Z-E.M.O.S. trading a.s.. Náklady na vyhotovení geometrického 

plánu žadatel již uhradil. Kupní cena byla stanovena ve výši 2.904,- Kč včetně DPH. Náklady za 

převod uhradí žadatel. 

   

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je úplatný převod části 

pozemku p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova v ul. U Žebračky.  

 

 


