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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 11.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u 
Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

pozemku p.č. 60/4, ostatní plocha, o výměře cca 230 m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní 

plocha, o výměře cca 210 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 60/4, 

ostatní plocha, o výměře cca 230 m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře cca 

210 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala záležitost na 5. jednání dne 4.3.2016, kdy převod pozemku 
nedoporučila, jednak z toho důvodu, že lokalita je územním plánem určena pro bydlení rodinné a byla 
zde zpracována na studie zastavění rodinnými domy, kdy navrhovaný převod by s realizací zástavby 
dle této studie kolidoval a dále z toho důvodu, že k oddělovanému pozemku není právně zajištěn 
přístup z veřejné komunikace a stavební úřad by nevydal souhlas s dělením pozemku (bez tohoto 
souhlasu není možno, aby katastrální úřadu provedl vklad práva do katastru nemovitostí). 

Místní výbor Popovice:

Místní výbor Popovice s převodem částí pozemků žadateli souhlasil.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:



Odbor správy majetku a komunálních služeb převod předmětných částí pozemků nedoporučuje a 
doporučuje ponechat prozatím stávající stav užívání pozemku, tj. pacht a to s ohledem na stanovisko 
koordinační skupiny. Za stejného důvodu je ve stejném režimu – tj. na základě nájemní - pachtovní 
smlouvy – užívána i část sousedního pozemku v majetku města vlastníky sousedního rodinného domu 
jako zahrada. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 50. schůzi konané dne 27.7.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, 
aby si vyhradilo rozhodování o záměru převodu předmětných částí pozemků a tento záměr 
neschválilo.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 60/4, ostatní plocha, o celkové výměře 4674 m2 a pozemek p.č. 60/12, vodní plocha, o 

celkové výměře 1316 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova se nachází v ulici Kočíře, mimo zástavbu, v 
prostoru mezi místní části Předmostí a Popovice, mezi komunikací do místní části Čekyně a do místní 
části Vinary a Lýsky. V minulosti probíhala na pozemcích těžba cihlářské hlíny, proto je ze západní 
strany strmý svah. Na pozemku p.č. 60/12 vznikla v nejnižším místě, vlivem průsaku spodních vod, 
vodní plocha, která v letních měsících téměř vysychá. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města 
Přerova. Část pozemku p.č. 60/4 tvoří příjezd (nezpevněný) ke dvěma rodinným domům v lokalitě, 
které jsou ve vlastnictví fyzických osob. Zbývající části pozemků jsou z části oploceny (oplocení bylo 
provedeno před cca 35 lety), z větší části jsou pozemky nevyužívané. Dle územního plánu se pozemky 
nachází v plochách vymezených pro návrhové plochy BR – bydlení rodinné. Pozemky jsou ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. 
Vlastník jednoho z rodinných domů v lokalitě – dům č.p. 30 na pozemku p.č. st. 43/2 v k.ú. Popovice 
u Přerova - pan ***M*** H*** užívá na základě pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené 
dne 29.-7.2015 části pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 a pozemek p.č. 60/5 všechny oba v k.ú. Popovice 
– v rozsahu viz snímek v příloze - v okolí o domu. Část pozemků užívá k zahrádkářským účelům, větší 
části pozemků udržuje, zejména provádí pravidelné sečení trávy. 
Nyní se *** H*** obrátil na statutární město Přerov se žádostí o převod částí pozemků, které má dle 

citované smlouvy propachtovány – jedná se o část p.č. 60/4 a část p.č. 60/12 (celkem cca 400 m2) oba 
v k.ú. Popovice u Přerova. V žádosti *** H*** uvádí, že po provedené rekonstrukci domu má nyní 
záměr pozemky více využívat ke zkvalitnění svého bydlení – zázemí pro rodinný dům – relaxaci –
(např. stavba pergoly, stání pro vozidlo, zahradního domku atd.). Umístění takových staveb na 
pozemku města by vyžadovalo souhlas města, jako vlastníka pozemku, kdy v obdobných případech 
město tento souhlas nevydává. 
V r. 2010 byla na základě zadání odboru koncepce zpracována studie zástavby rodinnými domy, která 
řeší zástavbu lokality rodinnými domy, včetně jejího připojení na inženýrské sítě a komunikace. Dle 
této studie, je plocha, kterou má zájem pan ***H*** odkoupit dotčena navrženou místní obslužnou 
komunikací a proto odbor správy majetku převod předmětných částí pozemků nedoporučuje.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu částí pozemků v ulici 
Kočíře v místní části Popovice žadateli, který je vlastníkem sousedního rodinného domu a tyto 
pozemky užívá na základě pachtovní smlouvy. Předmětné části pozemků jsou dle zpracované 
studie zástavby dotčeny navrhovanou místní obslužnou komunikací.


