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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu 

pozemku p.č. 4748/4, trvalý travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - převod pozemku p.č. 4748/4, trvalý

travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.3.2015 :
1.  schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem a P.a J.N.,  na 
pozemek p.č. 4748/4, trvalý travní porost, o výměře 148 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova.
2.   podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova  -
převod pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov.

Stanovisko koordinační skupiny:



Koordinační skupina na svém jednání dne 20.11.2014  nedoporučuje převod pozemku, neboť 
se jedná o veřejné prostranství u vstupu do parku Michalov. Jedná se o rozvojovou plochu 
této kulturní  památky.
Na opětovném jednání dne 11.12.2014  koordinační skupina nedoporučuje ani nájem ani 
výpůjčku a navrhuje odstranit nevhodně vysázený živý plot, který je umístěn přímo na 
vodovodním řadu a v těsné blízkosti chodníku. Údržbu pozemku by mělo zajišťovat město.

Stanovisko odboru správy majetku:

MAJ konstatuje, že živý plot je ve skutečnosti na vodovodním řadu a v případě havárie Vak 
Přerov odstraní bez náhrady. Výsadba se uskutečnila bez souhlasu vlastníka. Pokud tam živý 
plot zůstane, tak by měl být tvarovaný do výše maximálně 70 cm, aby nebránil průhledu na 
park.  MAJ nemá námitek  k výpůjčce pozemku,  za podmínky pokud  žadatel bude zajišťovat 
údržbu pozemku.  Dále rovněž bude zajišťovat likvidaci rostlinného odpadu z ošetřených 
výsadeb na vlastní náklady. 

Stanovisko odboru stavebního úřadu a životního prostředí:

V roce 2000 byl městským zastupitelstvem schválen "Program regenerace a rozvoje 
městského parku Michalov". V rámci tohoto "Programu ...." byl pozemek p.č. 4748/4 součástí 
zájmového území městského  parku Michalov, neboť se nachází při hlavním vstupu do parku 
z Máchovy ulice, je součástí kulturní památky - městský park Michalov a společně s dalšími 
parcelami je registrován jako významný krajinný prvek. Dle tohoto "Programu..." měl být 
pozemek upraven jako travnatá plocha s výsadbou nízkých dřevin.
Na základě těchto skutečností vyvinul odbor majetku města od roku 2000 nemalé úsilí, aby 
pozemek, který byl ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky a byl veden v katastru 
nemovitostí jako pastvina, získal do vlastnictví města. To se podařilo až v roce 2004, kdy byl 
na základě zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z 
vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších  právních předpisů, smlouvou o 
bezúplatném převodu, pozemek převeden do vlastnictví statutárního města Přerova. Nyní je 
veden jako trvalý travní porost se způsobem ochrany - zemědělský půdní fond a byl upraven 
na   travnatou plochu. Keřová výsadba tvořící clonu drátěnému oplocení provedena nebyla. 
Ochrana pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov  je dána zákonem č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o součást kulturní památky) a 
zákonem č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších  právních 
předpisů (jedná se o součást registrovaného významného prvku).
Na základě výše uvedeného je třeba respektovat způsob využití tohoto pozemku jako trvale 
travního porostu a veškeré činnosti prováděné na tomto pozemku podřídit jeho zákonné 
ochraně.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4748/4, trvalý travní porost, o celkové výměře 158 m2, v k.ú. Přerov se nachází 
v ulici Sadová.
Na odbor správy majetku se obrátili se žádostí manželé J***a P***N***o převod pozemku 
p.č. 4748/4, trvalý travní porost. Manželé N*** jsou vlastníci sousedního pozemku p.č. 



4748/1, zahrada a pozemku p.č. 4748/2, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
rodinného domu č.p. 1008. Manželé N***ve své žádosti uvedli, že o pozemek, který mají 
zájem odkoupit se řádně starají. Na své náklady vysadili kolem chodníku živý plot, okrasné 
dřeviny a květiny, pravidelně udržují trávník. Předmětný pozemek i nadále plánují využít k 
výsadbě okrasných keřů a ovocných dřevin.
Rada města Přerova na své schůzi dne 5.2.2015 schválila záměr výpůjčky pozemku p.č. 
4748/4 v k.ú. Přerov a vznesla požadavek, aby odbor koncepce a strategického rozvoje 
podrobně specifikoval rozvojovou plochu.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost manželů 
N*** o odprodej pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov.


