
Pořadové číslo:  26/3.1.9. 

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 nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4718 m2 a p.č. 2656/3 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 881 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 5. jednání dne 25.3.2022, neměla námitky k převodu 

pozemků pod stavbami ve vlastnictví žadatele. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že se jedná o pozemky, které se nachází pod 

stavbami tenisových hal, které nabyla v roce 2021 do vlastnictví právě společnost AUTO-MOTO 

Jelínek s.r.o., šlo by tedy o sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. Odprodej tedy doporučuje.          

V současné době jsou pozemky v režimu výpůjčky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

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

Přerova schválit záměr, dle návrhu usnesení. 

 

 

 

 



Rada města Přerova 

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

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4718 m2 a p.č. 2656/3 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 881 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2656/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4718 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 

3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město a pozemek p.č. 2656/3 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 881 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če stavba občanského vybavení v 

části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, se nachází v Přerově, na ulici U Bečvy.  

  

Pozemek p.č. 2656/2 a pozemek p.č. 2656/3 pod stavbami jsou ve vlastnictví statutárního města 

Přerov. Budovy jsou ve vlastnictví společnosti AUTO-MOTO Jelínek s.r.o., IČ: 28280601, se sídlem 

Dlouhá 43, 691 23 Pohořelice, která má pozemky pod stavbami ve výpůjčce dle Smlouvy o výpůjčce 

č. MMPr/SML/0646/2022 ze dne 21.4.2022 za účelem zachování stávajícího účelu sportovních hal, 

které jsou na nich postaveny, a tedy provozování sportovních činností pro širokou veřejnost a pro 

potřeby sportovních klubů a oddílů. 

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost společnosti AUTO-MOTO Jelínek s.r.o., IČ: 28280601, se 

sídlem Dlouhá 43, 691 23 Pohořelice o odprodej pozemku p.č. 2656/2 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 4718 m2 a p.č. 2656/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 881 m2, oba v k.ú. Přerov. 

  

V případě schválení záměru bude žadatel vyzván k vypracování znaleckého posudku ke stanovení 

ceny v místě a čase obvyklé.   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemků p.č. 2656/2 a 

p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov nacházejících se pod stavbami tenisových hal z majetku statutárního 

města Přerova, z důvodu obdržení žádosti o odkup od vlastníka staveb.  

 

 


