
Pořadové číslo: 21/3.3.1

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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 
1486 a směna pozemku p.č.  1487 za pozemek p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve 
vlastnictví statuárního města Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov pozemku 

p.č. 1486 orná půda o výměře 1349 m2 v k.ú. Dluhonice u Přerova, z vlastnictví Věry 
Havlíkové, bytem, Náves 71/39 Přerov V - Dluhonice, za dohodnutou kupní cenu 277 125,-

Kč (t.j. 205,43 Kč/m2) ve znění přílohy č. 1.

2 schvaluje směnu nemovitých věcí pozemku p.č. 1475 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. 
Dluhonice v majetku statuárního města Přerova za pozemek p.č. 1487 orná půda o výměře 

930 m2 v k.ú. Dluhonice, ve spoluvlastnictví ***, bez doplatku ceny, ve znění přílohy č. 2.

3 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1 a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2016



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.10.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
úplatný převod dle předlohy.
Rada města Přerova  svým usnesením č. 1836/51/7/2016 schválila záměr statutárního města Přerova 
dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek ve vlastnictví Věry Havlíkové p.č. 1486 orná půda v k.ú. Dluhonice a pozemek ve 
spoluvlastnictví Jindry a Jana Vondrových p.č. 1487, se oba nacházejí v lokalitě Pastviska, ulice Na 
Trávníčku. Tyto pozemky budou dotčeny stavbou sportoviště.

Rada města Přerova na své schůzi dne 7.1.2016 usnesením č. 1126/33/6/2016 po projednání:

1. pověřila odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektových dokumentací na 
vybudování dětského hřiště a mini sportoviště, umístěné v lokalitě Loučka pod autobusovou točnou a 
vypracování projektových dokumentací na vybudování sportovního areálu v lokalitě Trávníček 
minimálně v rozsahu stávajícího sportovního areálu, včetně projektu na vybudování nové dopravní a 
technické infrastruktury k novému sportovnímu areálu. Součástí projektových dokumentací bude i 
vypracování položkových rozpočtů na realizaci dětského hřiště a sportovního areálu Dále pověřila 
odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování projektových dokumentací na vybudování 
dětského hřiště a mini sportoviště, umístěné v lokalitě Loučka pod autobusovou točnou a vypracování 
projektových dokumentací na vybudování sportovního areálu v lokalitě Trávníček minimálně v 
rozsahu stávajícího sportovního areálu, včetně projektu na vybudování nové dopravní a technické 
infrastruktury k novému sportovnímu areálu. Na realizaci dětského hřiště a sportovního areálu.

2. uložila Odboru Ekonomiky zajistit finanční prostředky na pokrytí nákladů souvisejících se 
zajištěním všech projektových dokumentací pro realizaci záměru ve výši 3500 tis. Kč.

3. uložila Odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit jednání o výkupu pozemků pro 
umístění sportovního areálu p.č. 345/17, vedeného jako orná půda, o výměře 1229 m2, od vlastníků -
fyzických osob a pozemku p.č. 345/11, vedeného jako zahrada, o výměře 996 m2, od Českého 
zahrádkářského svazu ZO č. 15, a zahájit všechny majetkoprávní úkony související s ukončením 
nájemních smluv s užíváním městských pozemků v této zahrádkářské kolonii.

Vlastníci (manželé Obrtelovi) pozemku p.č. 1474 (před obnovou operátu p.č. 345/17) v k.ú. Dluhonice 
sdělili, že uvedený pozemek hodlají nadále užívat a nemají zájem jej odprodat. 
Vlastník (Český zahrádkářský svaz (dále jako ČSZ)) pozemku p.č. 1482 (před obnovou pozemek p.č. 
345/11) v k.ú. Dluhonice ve svém sdělení uvedl, že místní zahrádkáři na dotčených pozemcích 
hospodaří několik let a jsou s touto lokalitou spjati. ČSZ požadoval jiné řešení a proto navrhuje 
umístění hřiště na jiných pozemcích.

Na základě uvedených skutečností a po vyhotovení studie na umístění sportovního areálu, (dle 
přiložené zastavovací situace) požádal odbor správy majetku vlastníky dotčených pozemků p.č. 1486 a 
p.č. 1487 v k.ú. Dluhonice o převod těchto pozemků.

Areál sportoviště v k.ú. Dluhonice je navržen na pozemcích p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485 ve 
vlastnictví statutárního města Přerov a na pozemku p.č. 1486 ve vlastnictví p. Havlíkové, která 



přislíbila pozemek odprodat. Sousední spoluvlastníci Jan a Jindra Vondrovi pozemku p.č. 1487, 
upřednostňují směnu za pozemek p.č. 1475, který bude vyčištěný a zbavený staveb. V současné době 
je velká část p.č. 1475 neudržovaná. Dle znaleckého posudku č. 5919-64/2016 znalce Ing. Přemysla 
Klase, cena pozemku p.č. 1475 orná půda ve vlastnictví statutárního města Přerov činí 236 000,- Kč. 
Cena pozemku p.č. 1487 orná půda dle znaleckého posudku č. 5911-56/2016 znalce Ing. Přemysla 
Klase činí 185 000,- Kč.

Na pozemky p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485 (před obnovou p.č. 345/3, p.č. 345/4, p.č. 345/5 a p.č. 
345/22) v k.ú. Dluhonice, byla dne 19.5.2005 uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem 
Přerov a Ing. Dominikem Jurečkou, bytem Kokory 158.

K pozemku p.č. 1475 (před obnovou operátu p.č. 345/20) je uzavřena nájemní smlouva mezi Českým 
zahrádkářským svazem, základní organizací č. 15 a statutárním městem Přerov.
Dne 26.2.2016 dle § 19 zák.č. 139/2000 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech byla 
na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov vyhlášena 
platnost obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Dluhonice, území s nedokončeným scelovacím 
řízením. 
Na základě uvedených skutečnosti a dle § 11 odst. 8 zák.č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech dosavadní nájemní vztahy, kterých se rozhodnutí o platnosti operátu týká 
zanikají k 1. říjnu běžného roku, a tedy k 1. říjnu 2016 končí nájemní vztah na pozemky, které byly 
pronajaty jak ČZS, tak Ing. Dominiku Jurečkovi v případě, že nebude uzavřen nový právní vztah.

Koordinační skupina na svém jednání dne 17.6.2016 nezaujala jednoznačné stanovisko. Dle územního 
plánu jde o pozemky v přestavbové ploše pro BR – bydlení rodinné – UMÍSTĚNÍ HŘIŠTĚ NA 
POZEMCÍCH NENÍ V ROZPORU S ÚP.
Sportoviště takového charakteru je však vhodné umisťovat na okraji zástavby – šířka pozemků 
účelových přístupových cest k nové lokalitě neumožňuje obousměrný provoz. 
PREFERUJE PŮVODNĚ NAVRŽENOU LOKALITU PRO UMÍSTĚNÍ HŘIŠTĚ, která je dle 
územního plánu v ploše OT – občanské vybavení – tělovýchova sport. Přístup k této lokalitě je
bezproblémový ze zpevněné komunikace. 

Komise pro záměry na svém jednání dne 11.7. 2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 
statutárního města Přerova dle varianty II.

Záměr statutárního města Přerova byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 
29.8.2016 do 12.9.2016.

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení právního vztahu k pozemkům p.č. 
1475, p.č. 1486 a p.č. 1487 v k.ú. Dluhonice, které jsou dotčeny výstavbou sportovního areálu pro 
TJ Sokol Dluhonice- areál Trávníček.


