
Pořadové číslo:  26/3.1.8. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 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 nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. 

Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 orná půda o výměře 6009 

m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, 

do majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 9. jednání dne 19.5.2022 projednala nabídku společnosti VIAGEM a.s. a 

zkonstatovala, že město nemá pro pozemek využití a převod pozemku do majetku města 

nedoporučuje. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb výkup pozemku rovněž nedoporučuje, zároveň 

konstatuje, že v rozpočtu odboru nejsou rezervovány finanční prostředky pro výkupy. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 38. zasedání konaném dne 1.6.2022 doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr, dle návrhu usnesení. 

 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 87. schůzi konané dne 16.6.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova, dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6395/4 orná půda o výměře 6009 m2, k.ú. Přerov se nachází v Přerově, v okrajové části 

směrem na Dluhonice mezi železniční tratí a zahrádkami v „trianglu“.  

  

Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví společnosti VIAGEM a.s. k podílu id. 1/3 a dvou fyzických 

osob, každý v podílu id. 1/3. 

  

Magistrát města Přerova obdržel nabídku společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 

00 Praha 8 k odkupu podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 orná půda o výměře 6009 m2 v 

k.ú. Přerov, a to za cenu 1000,- Kč/m2. 

  

Dle územního plánu je pozemek vymezen pro funkční využití VS – výroba a služby. Koordinační 

skupina zkonstatovala, že pozemek nemá pro město využití. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu podílu o 

velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. Přerov z důvodu obdržení nabídky k odkupu.  

 

 


