
Pořadové číslo:  3/3.1.6. 

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 správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – části pozemku p.č. 

2645/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 114 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na svém 19. jednání dne 25.11.2022. Nedoporučila úplatný 

převod předmětné části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov, neboť pozemek se nachází v území, které 

je dotčeno připravovanou investiční akcí Regenerace sídliště Dvořákova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 6. schůzi konané dne 19.12.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2645/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb akceptuje stanovisko koordinační skupiny a doporučuje 

neschválit záměr úplatného převodu předmětné části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov.  

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2645/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 48.370 m2 je situován v 

ulici Dvořákova po levé straně silnice 434 směrem na místní část Kozlovice, poblíž areálu nemocnice, 

kde tvoří veřejné prostranství mezi bytovými domy, s umístěním místních komunikací III. třídy, 

chodníků a ploch veřejné zeleně. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel dne 11.11.2022 žádost manželů Ing. M*** a Ing. 

A***, bytem ***, o odkup části výše uvedeného pozemku o výměře cca 114 m2. Předmětná část 

pozemku se nachází poblíž bytového domu Dvořákova 2432/31, v sousedství souvislé řady garáží. 

Žadatelé vlastní bytovou jednotku č. 2430/6 v bytovém domě Dvořákova 2430/35, kam se plánují v 

budoucnu přestěhovat, a dále bytovou jednotku v bytovém domě Dvořákova 2645/45. Předmětnou 

plochu žadatelé chtějí odkoupit za účelem vybudování dvojgaráže či parkovacích míst. Poukazují na 

nedostatek parkovacích ploch v ulici Dvořákova.  

  

Koordinační skupina doporučila žádosti nevyhovět s ohledem na skutečnost, že pozemek p.č. 2645/1 v 

k.ú. Přerov se nachází v území, které je dotčeno připravovanou investiční akcí Regenerace sídliště 

Dvořákova. V územním plánu města Přerova je předmětná část pozemku vymezena v ploše veřejných 

prostranství pro dopravu.  

  

Rada města Přerova na své 6. schůzi konané dne 19.12.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr úplatného převodu předmětné části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku v ulici Dvořákova z vlastnictví statutárního města Přerova za účelem vybudování 

garážového či parkovacího stání.  

 

 


