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Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 17. 6. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  1137/8, p.č. 
1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 
1143/1, p.č. 1143/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

neschvaluje záměr  statutárního města Přerov úplatný převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o 
výměře 419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2, p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o 
výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 
47785 m2,  p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 
m2,  p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1,ostatní plocha, o výměře 919 m2,  p.č. 
1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, 
ostatní plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 49604 m2,  p.č. 1143/2, 
lesní pozemek, o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

VARIANTA II

schvaluje záměr  statutárního města Přerov úplatný převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o 
výměře 419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2,  p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o 
výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 
47785 m2,  p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 
m2,  p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1,ostatní plocha, o výměře 919 m2,  p.č. 
1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, 



ostatní plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 49604 m2, p.č. 1143/2, 
lesní pozemek, o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Stanovisko Rady města Přerova bude  sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva 
města Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova,  nachází 
se v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a jsou součástí polesí Svrčov. V současné 
době správu lesního celku Svrčov vykonávají Technické služby města Přerova s.r.o., IČ: 27841090, se 
sídlem Přerov, Na Hrázi 3165/17 (dále TSMP, s.r.o.), a to dle lesního hospodářského plánu  a   na 
základě smlouvy o vykonávání sjednaných činností, uzavřené dne  30.6.2008 mezi statutárním městem 
Přerov a TSMP, s.r.o. ve znění dalších  dodatků.   

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel  žádost Obce Veselíčko o úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků:  p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  
1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, 
p.č. 1143/1, p.č. 1143/2  vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou za symbolickou cenu. Ve své 
žádosti uvádí, že tyto pozemky o výměře 62 6824 m2 (tj. 62,6824 ha)  tvoří pouze malou část  z 
celkové  výměry 516,2318 ha, lesních pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerov.  Dále uvádí, 
že by na uvedených pozemcích chtěli vytvořit biokoridor a tímto návrhem přispět k odstranění nebo 
umenšení pocitu  nespravedlnosti  a ukřivděnosti obyvatel  obce Veselíčko  po prohraném soudním 
sporu o lesy v okolí obce Veselíčko.

Koordinační skupina  na svém jednání dne 31.5.2013 nedoporučila převod uvedených 
pozemků. Jedná se o souvislý lesní celek, který statutární město Přerov získalo  jako náhradní 
pozemky za  polesí Myslejovice, (které původně bylo městu Přerov přiděleno při I. pozemkové 
reformě ) a které  město Přerov muselo   postoupit vojenské správě   pro vojenské účely.   Jako 
náhradu  získalo v r. 1949 lesní celek  Svrčov.  Polesí Svrčov  přešlo dále  do vlastnictví města  na 
základě ustanovení  § 2a. zák.č. 172/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, (o přechodu věcí z 
majetku ČR do majetku obcí)   a o které se statutární město Přerov na základě  žaloby podané  obcí 
Veselíčko muselo soudit. 

Vyjádření TSMP s.r.o. bude sděleno předkladatelem  v den konání Rady města Přerova.
Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva 

města Přerova.

Důvodem předložení této dispozice je žádost obce Veselíčko o převod vlastnictví  k pozemkům 
p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, 
p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2  vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou.


