
Pořadové číslo:  26/3.1.13. 

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 vlastnictví 

statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 6577/265, p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, 

vše v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/265 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 20 m2, části pozemku p.č. 6577/266 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80 

m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 630 m2, vše v 

k.ú. Přerov 

 

VARIANTA II 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/265 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 20 m2, části pozemku p.č. 6577/266 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca      

80 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 630 m2, vše v 

k.ú. Přerov 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 11. jednání dne 16. 6. 2022 žádost projednala a nedoporučila úplatný 

převod, poněvadž předmětné části pozemků jsou součástí uličního prostoru veřejného prostranství a je 



žádoucí, aby tyto plochy zůstaly v majetku města. Koordinační skupina navrhuje využít předmětnou 

plochu pro realizaci náhradní výsadby zeleně. Záměr žadatele je navíc v rozporu s územním plánem 

města Přerova, podle něhož jsou předmětné pozemky vymezeny jako plochy pro dopravu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záměr na svém 39. zasedání konaném dne 29. 6. 2022 a 

doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod 

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova žadateli. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 90. schůzi konané dne 4. 8. 2022 nepřijala návrh usnesení podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

předmětných nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje záměr StMPr – úplatný převod částí 

předmětných pozemků z vlastnictví StMPr – neschválit.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 6577/265 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1489 m2, p.č. 6577/266 

ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 398 m2 a p.č. 6577/267 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o celkové výměře 1495 m2, vše v k.ú. Přerov, se nacházejí na ulici Polní u areálu 

Technických služeb, s.r.o. Na pozemcích jsou umístěny místní komunikace (silnice I. třídy I 55 a 

chodník) a plochy veřejné zeleně. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel dne 30. 5. 2022 žádost společnosti Technické 

služby města Přerova, s.r.o. se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 27841090 o 

odprodej částí výše uvedených pozemků, jež přiléhají k areálu sběrného dvora. Jedná se o plochu 

vymezenou z jedné strany chodníkem a z druhé strany hranicí areálu sběrného dvora. Žádost je 

odůvodněna využitím předmětných částí pozemků pro rozšíření sběrného dvora a faktem, že jsou na 

nich umístěny ventilátory určené k provozu dílen. 

  

Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. žádala o převod částí pozemků p.č. 6577/266 a p.č. 

6577/267 v k.ú. Přerov již v roce 2020. Záměr statutárního města Přerova byl projednán v orgánech 

obce a Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání konaném dne 27. 4. 2020 nechválilo 

usnesením č. 410/12/3/2020 záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 

6577/266 o výměře cca 200 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Přerov. 

Předmětné pozemky byly v té době dotčeny stavbou silnice „I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“ a 

byly v územním plánu vymezeny jako plochy dopravy. Záměr žadatele byl tudíž v rozporu s územním 

plánem. 

  

Koordinační skupina nedoporučuje úplatný převod, poněvadž předmětné části pozemků jsou součástí 

uličního prostoru veřejného prostranství, a měly by proto zůstat v majetku města. Koordinační skupina 

navrhuje, aby předmětné části pozemků byly využity pro výsadbu zeleně (náhradní výsadby). Zároveň 

koordinační skupina konstatovala, že předmětné části pozemků jsou v územním plánu města Přerova 

vymezeny jako plochy pro dopravu, a záměr žadatele je tudíž nadále v rozporu s územním plánem. 

  

Pro informaci uvádíme, že část pozemku p.č. 6577/267 v k.ú. Přerov o výměře 130 m2 užívá 

společnost F.67 s.r.o. se sídlem Nádražní 606/28, Nový Jičín na základě nájemní smlouvy ze dne 18. 

6. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 4. 2018. Účelem nájmu je prezentace osobních vozidel. 

  



Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod částí pozemků na ulici Polní u areálu sběrného dvora z vlastnictví statutárního města Přerova, a 

to na základě žádosti Technických služeb města Přerova, s.r.o.  

 

 


