
Pořadové číslo:  20/4.3.1. 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 

p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4672/13 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví ***Z*** M***, *** a pozemku p.č. 273/3 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Čekyně z 

podílového spoluvlastnictví – *** Z*** M***, ***a D*** M***, bytem *** k id ½ a ***Z*** 

M***, bytem *** k id ½ do majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 7. jednání dne 11.6.2021 projednala nabídku bezúplatného převodu pozemku 

do majetku města a s ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemky, které jsou součástí veřejných 

prostranství a navazující na pozemky v majetku města převod obou pozemků do majetku města 

doporučila.  

 

Místní výbor Čekyně: 

Výbor nevidí důvod pro převod pozemku p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně do majetku města. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 27. zasedání dne 7.7.2021 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemků v rozsahu dle návrhu 

usnesení do majetku města. 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 68. schůzi dne 19.8.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod pozemků dle návrhu usnesení do majetku města. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4672/13 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov tvoří travnatou veřejně přístupnou 

plochu mezi chodníkem a oplocením rodinného domu v ulici Osmek v Přerově. Pozemek je ve 

vlastnictví *** Z*** M***, bytem ***. 

Pozemek p.č. p.č. 273/3 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Čekyně tvoří travnatou veřejně 

přístupnou plochu mezi komunikací ulice Štěpnice a komunikací ulice Nad Úvozem v místní části 

Čekyně. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví - *** *** *** Z*** M***, bytem *** a D*** 

M***, bytem *** k id ½ a *** Z***M***, bytem *** k id ½. 

  

Vlastníci pozemků p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně zaslali nabídku darování 

těchto pozemků statutárnímu městu Přerov. Oba pozemky jsou součástí veřejných prostranství se 

zelení, kdy se statutární město Přerov tyto pozemky snaží získat do svého majetku. Pozemek p.č. 

4672/13 v k.ú. Přerov je dle územního plánu vymezen pro plochy bydlení – jedná se o plochu 

veřejného prostranství v ploše bydlení a pozemek p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně je dle územního plánu 

vymezen pro plochy veřejných prostranství pro městskou zeleň, kdy pro tyto plochy je zapisováno 

předkupní právo pro město. Oba pozemky navíc navazují na pozemky v majetku statutárního města 

Přerova.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání nabídka vlastníků pozemků na ulici 

Osmek v Přerově a na rohu ulic Štěpnice a Nad Úvozem v okrajové části místní části Čekyně na 

jejich bezúplatný převod do majetku města, kdy tyto pozemky jsou součástí veřejných 

prostranství.  

 

 


