
Pořadové číslo:  2/3.1.4. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost na svém 16. jednání dne 7.10.2022, kdy doporučila vyžádat 

stanovisko správce komunikací.  

Opětovně projednala žádost na 18. jednání dne 4.11.2022, kdy s ohledem na stanovisko oddělení 

dopravy prodej nedoporučila. 

 

Odbor správ majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy nedoporučuje prodej, a to zejména s 

ohledem na jednání o převodu vlastnických práv k pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov s komunikací 

subjektům podnikajícím v areálu bývalých Přerovských strojíren. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 4. schůzi konané dne 24.11.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

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

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k.ú. 

Přerov. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31245 m2 v k.ú. Přerov se nachází 

v okrajové části Přerova v areálu bývalých Přerovských strojíren, kde tvoří veřejná prostranství. 

Nachází se zde komunikace, chodníky a veřejná zeleň. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost společnosti Českomoravská železniční opravna s.r.o., se 

sídlem Kojetínská 358/71, 751 52 Přerov I - Město, IČ: 62304666 o odkup části pozemku p.č. 6050/1 

v k.ú. Přerov o výměře cca 400 m2, který se nachází v areálu bývalých Přerovských strojíren. 

Pozemek chtějí využít pro výstavbu nové haly, popř. pro udržovací prostor kolem nové haly, kterou 

hodlají zbudovat na pozemku p.č. 6050/184 v k.ú. Přerov. Plocha je dnes, dle jejich sdělení, využívána 

jako chodník (již jen velmi málo), jelikož se jedná o poslední část chodníku, která v areálu zbyla, který 

končí v jižní části komunikací a prostor zeleně mezi chodníkem a komunikací.  

  

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětný pozemek nachází v areálu bývalých Přerovských strojíren a 

s vlastníky firem v areálu bývalých Přerovských strojíren probíhají delší dobu jednání o převedení 

vlastnických práv k tomuto pozemku a k dnešnímu dni nedošlo k žádné dohodě, nedoporučuje 

Oddělení dopravy prodej žádného pozemku, a to do vyřešení možného převodu vlastnických práv na 

podnikající subjekty v areálu bývalých Přerovských strojíren. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu části pozemku 

nacházejícího se v bývalém areálu Přerovských strojíren z důvodu obdržení žádosti o odkup.  

 

 


