
Pořadové číslo:  3/3.1.2. 

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 16.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4932/1 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 4932/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře cca 95 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 7.10.2022 po projednání žádosti konstatovala, že 

požadovaný pozemek je dle územního plánu vymezen pro plochy veřejných prostranství pro dopravu, 

kdy StMPr tyto pozemky neodprodává, naopak vykupuje.  Současné vymezení této plochy v územním 

plánu omezuje její využití – není zde přípustné umístit žádnou stavbu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.11.2022 po projednání podala návrh ZM neschválit záměr 

StMPr - úplatný převod části pozemku p.č. 4932/1 v k.ú. Přerov z vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku s ohledem na stanovisko koordinační skupiny nedoporučuje část pozemku z 

vlastnictví StMPr odprodat. 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4932/1 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 488 m2 v k.ú. Přerov je situován v ul. 

Jateční v blízkosti kruhového objezdu a domu Jateční 26 a tvoří veřejné prostranství (chodníky, 

komunikaci, zeleň). Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Pro informaci MAJ uvádí, že na pozemku p.č. 4932/1 vázne zástavní právo smluvní pro oprávněného 

a.s. Česká spořitelna k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru ze dne 11.11.2004 z důvodu výstavby 

polyfunkčního domu nábř. PFB 8, 10, 12, 12a. V případě, že by byl schválen záměr, bylo by nutné 

jednat s Českou spořitelnou a.s. o vyvázání pozemku p.č. 4932/1 z úvěrové smlouvy a není jisté, zda 

by Česká spořitelna a.s. s tímto souhlasila a zástavní právo by následně bylo vymazáno.  

  

Vlastník nemovitostí - objektu bydlení č.p. 882, Jateční 26, manželé Ing. A*** F*** a Mgr. M*** 

F*** požádali o koupi části pozemku p.č. 4932/1 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Přerov. Část tohoto 

pozemku je situována před nemovitostí Jateční 26 a z boku domu, kterou mají zájem využít pro další 

rozvoj nemovitosti. Ve své žádosti uvedli, že by v případě prodeje části pozemku došlo současně ke 

srovnání uliční čáry s přilehlým chodníkem a komunikací.  

  

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru StMPr - převodu části pozemku p.č. 

4932/1 v k.ú. Přerov z vlastnictví StMPr na základě žádosti vlastníka nemovitostí Jateční 26.  

 

 


