
Pořadové číslo:  26/3.1.2. 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova - pozemků p.č. 6772/4 a  p.č. 6829/7oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

Olomouckého kraje, právo hospodaření Střední zemědělská škola Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - bezúplatném převodu 

pozemků p.č. 6829/7 ost. plocha o výměře 150 m2 a p.č. 6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2, 

oba v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod pozemků p.č. 6829/7 ost. 

plocha o výměře 150 m2 a p.č.6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2, oba v k.ú. Přerov do 

majetku statutárního města Přerova 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.1.2017 usnesením č. 2305/61/7/2017 podala návrh ZM: 

1. a) vyhradit se  rozhodování o záměru  statutárního města Přerova  -bezúplatném převodu  pozemků 

p.č. 6829/7 ost. plocha o výměře   150 m2   a  p.č. 6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2,  oba v k.ú. 

Přerov do majetku statutárního města Přerova 

b) neschválit  záměr  statutárního města Přerova  - bezúplatný převod pozemků  p.č. 6829/7 ost. 

plocha o výměře   150 m2   a  p.č.6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2,  oba v k.ú. Přerov do majetku 

statutárního města Přerova 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova -  bezúplatný převod pozemků p.č. 6768/13 ost. plocha 

o výměře 76 m2,   p.č. 6772/1 ost. plocha  o výměře 21 m2, p.č. 6801 ost. plocha o výměře 198 m2, 

p.č. 6822 ost. plocha o výměře 288 m2 a p.č. 6835/2 ost. plocha o výměře 520 m2, vše v k.ú. Přerov  

do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6835/2 se nachází jako komunikace mezi zahrádkami v lokalitě Laguna „V zahrádkách“, 

na pozemku p.č. 6829/7 se nachází chodník za Lagunou a pozemek p.č. 6822 se nachází v ul. Křivá. 

Pozemky p.č. 6272/1, p.č.6772/4 jsou situovány mezi řadovými garážemi v blízkosti zemědělské školy 

a pozemek p.č. 6801 je součástí veřejného prostranství. Tyto pozemky navazují na pozemky, které 

jsou ve vlastnictví StMPr. 

  

Na základě usnesení Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje požádal 

Olomoucký kraj, odbor majetkový, právní a správních činností zda má či nemá zájem statutární město 

Přerov o nabytí pozemků p.č. 6835/2, p.č. 6829/7, p.č. 6822, p.č. 6272/1, p.č. 6772/4 a p.č. 6801 do 

svého vlastnictví. Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední 

školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, na kterých se nachází veřejná zeleň, místní či účelové 

komunikace.  

  

Komise pro záměry na svém zasedání dne 14.12.2016 doporučila Radě města Přerova schválit 

bezúplatný převod pozemků 6835/2, p.č. 6822, p.č. 6272/1 a p.č. 6801 a podat návrh ZM aby si 

vyhradilo rozhodávání a neschválilo záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod pozemků 

p.č. 6829/7 a p.č. 6772/4 , oba v k.ú. Přerov do vlastnictví StMPr.  

  

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 13.10.2016 doporučila převod pozemků do majetku 

statutárního města Přerova. Jedná se o pozemky p.č. 6801 a p.č. 6772/1 (pozemky se nacházejí mimo 

areál zemědělské školy a jsou součástí veřejného prostranství a navazují na pozemky v majetku města, 

pozemek p.č. 6822 – ponechat jako rezervu na realizaci přeložky vedení VN, pozemek p.č. 6768/13 – 

pozemek je součástí polesí Žebračka. Dále koordinační skupina nedoporučuje vykoupit pozemky p.č. 

6829/7 a p.č. 6772/4 v k.ú. Přerov. Pozemek p.č. 6829/7 tvoří průchod mezi garážemi do areálu střední 

zemědělské školy. Vzhledem k tomu, že StMPr nemá žádné využití tohoto pozemku, nemá tudíž 

zájem o jeho nabytí. Pozemek p.č. 6829/7 je dle územního plánu vymezen jako plochy krajinné zeleně. 

Realizace v této lokalitě bude zajišťována prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky. Vzhledem k této skutečnosti by bylo vhodné nabídnout předmětný pozemek vlastníkovi 

sousedního pozemku p.č. 6829/2, orná úpůda, tj. ČR příslušnost hospodařit s majetkem státu Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR. 

  

  

Odbor správy majetku konstatuje, že v rozpočtu odboru na r. 2017 nejsou na tento výkup rezervovány 

potřebné finanční prostředky. 

V případě schválení záměru bude pro realizaci převodu potřebné vyčlenit finanční prostředky na 

výkup pozemků z rozpočtu města a schválit rozpočtové opatření. 

Olomoucký kraj, odbor majetkový, právní a správních činností byl s usnesením č. 2305/61/7/2017 

Rady města Přerova seznámen a požádán o vyhotovení návrhu darovací smlouvy, která bude přílohou 

předlohy k projednání v orgánech obce. 

  

  

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je nabídka Olomouckého 

kraje, odboru majetkového o převod pozemků uvedených v návrhu usnesení do vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

 

 


