
Pořadové číslo:  22/3.1.3. 

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 3.11.2016 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 11. 

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 nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 94/4 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. 94/4 trvalý travní porost, o výměře cca 150 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 94/4 

trvalý travní porost, o výměře cca 150 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 

94/4 v k.ú. Popovice u Přerova na 56. schůzi konané dne 3.11.2016. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání této předlohy na zasedání. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 21. jednání dne 19.10.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu části 

pozemku p.č. 94/4 v k.ú. Popovice u Přerova a tento záměr města neschválilo. 

 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu části pozemku pro umístění stožáru vysílače 

Radia Haná na 10. jednání, kdy s ohledem na skutečnost, že pozemek je v lokalitě přírodní památky 

Na Popovickém kopci vyžádala samostatné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny.  



Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny ve vyjádření 

konstatuje, že pozemek p.č. 94/4 v k.ú. Popovice u Přerova se nachází v ochranném pásmu přírodní 

památky Na Popovickém kopci. Dle platného územního plánu je pozemek součástí biocentra v rámci 

územně stabilizovaného ekologického systému a není zde možno umisťovat stavby  - umístění stavby 

takového rozsahu by v této exponované poloze představovalo nevratný zásah do krajinného rázu a 

vytvořilo v krajině nežádoucí dominantu. Orgán ochrany přírody a krajiny doporučuje zvážit jinou 

lokalitu pro umístění stožáru mimo takto pohledově exponované polohy případně využít stávající 

stožáry již umístěné v okolí. 

 

Místní výbor Popovice: 

Stanovisko místního výboru bylo vyžádáno, kdy místní výbor k žádosti stanovisko nezaujal.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku s ohledem na vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny převod části pozemku 

pro umístění sloupu pro vysílač Radia Haná nedoporučuje. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 94/4 trvalý travní porost o celkové výměře 1923 m2 v k.ú. Popovice u Přerova se 

nachází na kopci po pravé straně silnice z Předmostí do Čekyně. Na pozemku se nachází travní porost, 

pozemek je v ochranném pásmu přírodní památky Na Popovickém kopci a je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

Společnost RADIO HANÁ s.r.o., se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, IČ: 47681837 požádala 

o převod části pozemku p.č. 94/4 v k.ú. Popovice u Přerova za účelem umístění stožáru pro umístění 

vysílače Radia Haná. V žádosti uvádí, že rádio vysílá pro oblast města Přerova z provizorního vysílače 

umístěného na objektu ZD Kokory (v blízkosti skladů exekutorského úřadu v Čekyni), kdy vzhledem 

k terénnímu profilu a omezení výkonu, které je dáno licenčními podmínkami Českého 

telekomunikačního úřadu, je signál zejména v části Předmostí a Vinary nedostatečný. Umístění 

nového stožáru na předmětném pozemku vysokého 20 m by umožnilo podstatným způsobem 

zkvalitnit pokrytí města signálem radia.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu části pozemku, který 

se nachází v ochranném pásmu přírodní památky Na Popovickém kopci, a na kterém má žadatel 

záměr umístit stožár vysoký 20 m, pro vysílač radia Haná.  

 

 


