
Pořadové číslo:  21/3.1.5. 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne   

 25. 10. 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 nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr úplatného převodu nemovité věci – pozemku p.č. 831/47 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví České repuliky - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 

do majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že je pozemek p.č. 831/47 součástí neveřejné 

účelové komunikace, vjezdu do areálu společnosti STAVAREÁL s.r.o. 

Dále konstatuje, že v rozpočtu odboru nejsou rezervovány finanční prostředky pro výkup, v případě 

schválení záměru bude požádáno o rozpočtové opatření.                                                                                                                                                        

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje Ing. Zlámal sdělil, že se plánuje vybudování cyklostezky na 

jih a její budoucí propojení s cyklostezkou mikroregionu Moštěnka, která by se mohla předmětného 

pozemku dotknout, avšak zahájení přípravy je v horizontu několika let, projektová dokumentace 

nebyla ještě ani zadána. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 71. schůzi konané dne 7.10.2021 po projednání podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu nemovité věci – pozemku p.č. 



831/47 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví 

České repuliky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do majetku statutárního města Přerova. 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 831/47 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova se 

nachází v Přerově, na ulici 9. května podél komunikace směrem na Horní Moštěnici. Na pozemku se 

nachází neveřejná účelová komunikace, která je součástí vjezdu do areálu společnosti STAVAREÁL 

s.r.o. Pozemek je ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

  

V minulých letech probíhala s ÚZSVM jednání o bezúplatném převodu pozemku do vlastnictví SMPr, 

jelikož byl předpoklad, že bude pozemek dotčen plánovanou výstavbou veřejně prospěšné stavby 

cyklostezky na Horní Moštěnici. 

  

Byl osloven odbor koncepce a strategického rozvoje Ing. Zlámal, který sdělil, že se plánuje 

vybudování cyklostezky na jih a její budoucí propojení s cyklostezkou mikroregionu Moštěnka, která 

by se mohla předmětného pozemku dotknout, avšak zahájení přípravy je v horizontu několika let, 

projektová dokumentace nebyla ještě ani zadána.  

  

Za stávající situace SMPr tedy nesplňuje podmínky pro bezúplatný převod pozemku, pozemek je 

možné získat pouze úplatně. 

Zastupitelstvu města je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku p.č. 831/47 

v k.ú. Újezdec u Přerova.  

 

 


