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Název návrhu:
Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. Újezdec u Přerova.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku
p.č. 408, orná půda, o výměře 2408 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

2.

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 408 orná půda,
o výměře 2408 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Komise pro záměry:
Komise pro záměry na svém zasedání dne 18.5.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr
dle návrhu usnesení.
Koordinační skupina:
Koordinační skupina na svém jednání dne 22.4.2016 nedoporučuje pozemek p.č. 408 odprodat z
vlastnictví StMPr z důvodu plánované přeparcelace pozemků v lokalitě pro budoucí stavbu rodinného
domu dle zpracované studie. Koordinační skupina doporučuje uzavření pachtovní smlouvy na dobu
určitou, 1 rok.
Místní výbor Újezdec u Přerova:
Místní výbor doporučuje převod pozemku žadatelce.
Rada města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.6.2016 :
1. podala návrh ZM, aby si vyhradilo rozhodování o záměru
2. podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku p.č.
408 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví StMPr
3. schválila záměr StMPr - pacht pozem ku p.č. 408 v k.ú. Újezdec u Přerova

Důvodová zpráva:
Pozemek p.č. 408, orná půda, o celkové výměře 2408 m2 se nachází mezi ulicí Nová čtvrť a podél
rodinných domů v ulicí Duhová v místní části Újezdec.
Na odbor správy majetku se obrátila paní J*** J***se žádostí o převod, případně pacht pozemku p.č.
408 v k.ú. Ujezdec u Přerova. Ve své žádosti žadatelka uvádí, že v minulosti tento pozemek užíval její
otec, pan J*** S***a, dle nájemní smlouvy, která se v důsledku povodní v roce 1997 zničila.
Žadatelka na základě žádostí vlastníků sousedních pozemků na vlastní náklady tento pozemek udržuje,
aby nedocházelo k náletům travních plevelů na jejich pozemky.
Rada města Přerova na své schůzi dne 2.6.2016 podala návrh ZM, aby si vyhradilo rozhodování o
záměru, podala návrh ZM neschválit záměr převodu a schválila pacht pozemku. Žadatelka byla o
rozhodnutí Rady města Přerova písemně informována. V odpovědi od žadatelky adresované odboru
MAJ sdělila, že nemá zájem o pacht pozemku, ale trvá na převodu pozemku do svého vlastnictví.
Odbor správy majetku pro informaci uvádí, že statutární město Přerov získalo pozemek p.č. 408 na
základě smlouvy o bezúplatném převodu (zák.č. 95/1999 Sb.) z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu v
roce 2008.
Dále uvádí, že na základě zpracovaného návrhu odborem rozvoje - viz příloha, je pozemek p.č. 408
navržen k začlenění do přeparcelace pozemků tak, aby vznikly pozemky pro výstavbu rodinných
domů. Uvedená přeparcelace je možná až po nabytí pozemku p.č. 312/1 v k.ú. Újezdec u Přerova ,
který je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a uzavření dohody s panem
L***, vlastníkem pozemku p.č. 1248 v k.ú.Újezdec u Přerova.
Důvodem předložení této dispozice v Radě města Přerova je žádost žadatelky o převod pozemku
p.č. 408, v k.ú. Újezdec za účelem sečení trávy a zahrádkářským účelům.

