
Pořadové číslo:  18/4.1.6. 

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:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u 

Přerova     

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 249/2 zahrada o 

výměře 135 m2 a pozemku p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova z 

majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 19. jednání dne 22.12.2020, kdy převod pozemků z 

majetku města nedoporučila, neboť statutární město Přerov nabylo pozemky do majetku v r. 2020 na 

základě směnné smlouvy za účelem vytvoření rezervy pro vedení páteřních sítí pro lokalitu bydlení. 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Převod pozemků nedoporučuje, neboť tyto pozemky jsou vymezené pro umístění veřejně prospěšných 

staveb - pro rozvojovou lokalitu bydlení v místní části Újezdec a město je nabylo do vlastnictví na 

základě směnné smlouvy v r. 2020. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 22. zasedání dne 3.2.2021 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova na 57. schůzi dne 25.2.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 a pozemek p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 oba 

v k.ú. Újezdec u Přerova se nachází v severozápadní části místní části Újezdec v lokalitě určené 

územním plánem pro plochy bydlení mezi ulicemi Hlavní a Přerovská. Dle územního plánu jsou 

pozemky v ploše vymezené k funkčnímu využití bydlení, kdy přes uvedené pozemky je navrženo 

vedení veřejně prospěšných staveb - hlavního vodovodního řadu a kanalizace pro rozvojovou lokalitu 

pro bydlení. Navržené umístění těchto staveb znemožňuje umístění stavby RD. Uvedené pozemky 

jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova a statutární město Přerov je nabylo do vlastnictví na 

základě směnné smlouvy uzavřené dne 8.9.2020.  

  

Spoluvlastníci pozemků p.č. 247, p.č. 249/1, p.č. 249/3, p.č. 1015, p.č. 246/1, p.č. 246/2 a p.č. 248, 

jehož součástí je stavba bydlení č.p. 180 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova - paní ***D*** Ž***a paní 

K*** Ž***, obě bytem *** - se obrátili na statutární město Přerov se žádostí o koupi pozemků p.č. 

1014 a p.č. 249/2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova. V žádosti uvedly, že pozemky sousedí s pozemky v 

jejich vlastnictví a jsou delší dobu neudržované. Žadatelky mají záměr v budoucnu v Újezdci bydlet a 

na požadovaných pozemcích mají záměr vysázet ovocné stromy.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemků v k.ú. 

Újezdec u Přerova, které se nachází na okraji lokality pro bydlení západně od zástavby v místní 

části Újezdec a které město nabylo v loňském roce do majetku jako rezervu pro vedení 

páteřních sítí pro lokalitu bydlení.  

 

 


