
Pořadové číslo:  23/3.1.8. 

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 18.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

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 do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5290/128 a části pozemku p.č. 5290/95, 

oba v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5290/128 ostatní 

plocha a p.č. 5290/95 ostatní plocha o celkové výměře cca 1100 m2, oba v k.ú. Přerov do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu předmětných částí pozemků na 1. jednání dne 

7.1.2022, kdy konstatovala, že předmětné pozemky jsou dle územního plánu vymezené pro plochy 

smíšené obytné, kde je umístění sběrného dvora přípustné.  

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

Komise na 33. zasedání dne 12.1.2022 doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 

5290/128  a p.č. 5290/95 oba v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2022 po projednání podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 5290/128 a 

p.č. 5290/95 v k.ú. Přerov do majetku města.  

 

 



Technické služby města Přerova: 

TSMPr s.r.o. provozují sběrné dvory na území města Přerova, kdy evidují každoroční nárůst odpadů, 

které jsou ve sběrných dvorech odevzdávány (od r. 2019 vzrostl celkový objem všech odevzdaných 

odpadů z objemu 657 t na 752 t). Při stávající velikosti sběrného dvora v areálu bývalých kasáren již 

TSMPr pociťují provozní problémy a bylo by potřeba plochu sběrného dvora rozšířit.  TSMPr již 

jednaly s vlastníkem sousedního pozemku o možnosti odkoupení části pozemku pro rozšíření sběrného 

dvora, bohužel neúspěšně. Proto vítají nabídku na rozšíření sběrného dvora na části pozemků p.č. 

5290/128 a p.č. 5290/95, oba v k.ú. Přerov. Nabídková cena je však pro TSMPr neakceptovatelná a do 

r. 2025 v rámci svých investičních aktivit nemohou části pozemků vykoupit ani investovat do rozšíření 

sběrného dvora. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 5290/95 ostatní plocha o celkové výměře 2076 m2 a p.č. 5290/128 ostatní plocha o 

celkové výměře 1556 m2, oba v k.ú. Přerova se nachází v lokalitě bývalého areálu želatovských 

kasáren v Přerově. Pozemky jsou volné, nevyužívané, zatravněné bez staveb. Vlastníkem pozemků je 

společnost AVEZO Reality s.r.o., se sídlem Brno-Zábrdovice, Tkalcovská 351/3.  

  

Na statutární město Přerov se obrátila společnosti OKNO REALIT s.r.o. v zastoupení společnosti 

AVEZO Reality s.r.o. s nabídkou prodeje částí pozemků p.č. 5290/95 a p.č. 5295/128, oba v k.ú. 

Přerov. Společnost uvedla, že jedná se zájemci o koupi severních částí obou těchto pozemků o celkové 

výměře cca 1000 m2 a dále probíhají jednání o převodu další části obou těchto pozemků o výměře cca 

1500 m2. Zbývajících cca 1100 m2 nabídla společnost městu jako možnou plochu pro rozšíření 

sběrného dvora, který v lokalitě provozují Technické služby města Přerova. Kupní cena pozemků je 

stanovena ve výši 2500,- Kč/m2.  

  

Bylo vyžádáno stanovisko TSMPr s.r.o., ve kterém je potvrzena potřeba rozšíření stávajícího sběrného 

dvora s tím, že v současné době TSMPr nemohou, s ohledem na stávající a připravované investiční 

záměry, odkoupení nabízených pozemků financovat. Statutární město Přerov jako 100% vlastník 

společnosti TSMPr s.r.o. by mohlo pozemky odkoupit a společnosti následně předat do užívání – např. 

formou nájmu, což by bylo, v případě schválení záměru převodu, předmětem dalších jednání. 

  

Na 33. zasedání Komise pro majetkové záležitosti byl předložen k projednání návrh úplatného 

převodu předmětných částí pozemků do majetku města. S ohledem na výši navrhované kupní ceny 

komise doporučila záměr převodu neschválit. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr města - úplatný převod částí 

pozemků v lokalitě bývalého areálu želatovských kasáren pro možné rozšíření sběrného dvora 

provozovaného TSMPr.  

 

 


