
Pořadové číslo: 9/4.1.5.

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 27.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4889/26 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

pozemku p.č. 4889/26, ost. plocha, o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 4889/26, 

ost. plocha, o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko  Rady města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova: 
1. aby si vyhradilo rozhodování o záměru
2. aby neschválilo záměr dle návrhu usnesení

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 24.6.2015 doporučila Radě města Přerova 
neschválit záměr dle návrhu usnesení. 

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 15.5.2015  nedoporučila převod z důvodu zamezení 
přístupu na pozemek p.č. 4889/22 v k.ú. Přerov. 



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4889/26, ost. plocha, o celkové výměře 601 m2, v k.ú. Přerov tvoří přístupový chodník a 
chodníčky mezi jednotlivými zahrádkami v lokalitě Laguna.
Na odbor správy majetku se obrátili manželé M***a L*** K***vlastníci pozemků p.č. 4889/22, 
zahrada a p.č. 4889/21, zahrada , se žádostí o odprodej části pozemku p.č. 4889/26, ost. plocha, o 

výměře cca 10 m2, v k.ú. Přerov. 
Svou žádost odůvodňují tím, že část tohoto pozemku využívají pouze oni, neboť ostatní vlastníci 
sousedních pozemků p.č. 4889/26 mají zajištěn přístup od lesa a vlastník pozemku p.č. 4889/24 má 
zajištěn přístup z cesty v zahrádkářské kolonii. Vzhledem k tomu, že manželé K*** přikoupili ke 
svému pozemku p.č. 4889/21 i sousední pozemek p.č. 4889/22, v současné době už část tohoto 
chodníku nepotřebují, protože je oddělen betonovým obrubníkem chodníku a špatně se udržuje (sečení 
trávy je obtížné). Žadatelé hodlají tento obrubník odstranit a celou sjednocenou plochu udržovat 
sečením trávy. Sousední vlastníci zahrádek se o tuto část pozemku – chodníku nestarají a ani se 
nepodílí na jeho údržbě. Dále tyto pozemky hodlají převést na dceru, a proto žádají, aby to odkoupení 
od statutárního města Přerova a tím by majetkoprávně dořešili vztahy ke svým pozemkům.
Odbor správy majetku oslovil se žádostí o vyjádření k navrhovanému záměru odprodeje části 
pozemku p.č.č 4889/26, ost. plocha, vlastníky sousedních pozemků, a to p.č. 4889/24 (paní P***) a 
p.č. 4889/23 (paní K***). Ve svých písemných vyjádřeních, zaslaných na odbor správy majetku, 
nesouhlasí se zrušením přístupového chodník k jejich pozemkům. Tuto část pozemku využívají a je 
průchozí k jejich zahrádkám

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost manželů K*** o 
odprodej části pozemku p.č. 4889/26 v k.ú. Přerov za účelem snadnějšího udržování chodníku.


