
Pořadové číslo:  18/4.1.3. 

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 01.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:   Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města Přerova 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 2883/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 140 m2 v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 2. jednání dne 19. 2. 2021, kdy konstatovala, že 

nedoporučuje převod pozemků, neboť se jedná o součást veřejného prostranství a část požadovaného 

pozemku slouží také jako vjezd k trafostanici. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb souhlasí se stanoviskem koordinační skupiny a odprodej 

nedoporučuje. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 23. jednání konaném 3.3.2021 doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod části pozemku p.č. 2883/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 140 m2 v 

k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova na své 59. schůzi konané dne 25.3.2021 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 2883/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 140 m2 v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2883/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 440 m2 se nachází na sídlišti 

Trávník, jedná se o veřejné prostranství tvořící okolní plochu kolem bytových domů, nachází se zde 

místní komunikace, parkoviště a sídlištní zeleň. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost pana R*** G*** jednatele společnosti GRN, s.r.o. se sídlem 

Trávník 3450/29b, Přerov I-Město 750 02 Přerov, IČ: 26881276 o odprodej části pozemku p.č. 2883/1 

o výměře cca 140 m2, nacházející se před sídlem jeho společnosti, za účelem průjezdnosti, zvelebení a 

zlepšení údržby prostoru před jeho provozovnou. Společnost GRN, s.r.o. vlastní sousedící pozemky 

p.č. 2883/219, jehož součástí je stavba č.p. 3450, jiná stavba a pozemku p.č. 2883/220, jehož součástí 

je stavba č. p. 3449, stavba technického vybavení, ve kterých je umístěna jejich provozovna. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu části pozemku z 

důvodu obdržení žádosti o odkup od vlastníka sousedních pozemků a staveb.  

 

 


