
Pořadové číslo:  41/3.1.4. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

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. 404 v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova 

- úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 

ovocný sad o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost  na 11. jednání dne 1.6.2018, kdy nedoporučila odprodej 

pozemku, neboť se nachází v ploše vymezené územním plánem pro návrhové plochy rekreace – 

hromadná rekreace a sport. 

 

Místní výbor Čekyně: 

Místní výbor Čekyně ve vyjádření ze dne 17.7.2018 sdělil, že nesouhlasí s prodejem předmětné části 

pozemku, neboť se jedná o pozemek de územního plánu určený pro rekreaci a sport. Místní výbor 

Čekyně souhlasí se stávajícím užíváním pozemku formou nájmu. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 47. zasedání dne 18.7.2018 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 

pozemku p.č. 404 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Čekyně  

 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova projednala záležitost na 98. schůzi dne 9.8.2018. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 404 ovocný sad o celkové výměře 5253 m2 v k.ú. Čekyně se nachází v mírném svahu na 

konci ulice Borošín nad házenkářským hřištěm. Vlastníkem pozemku je statutární město Přerov. 

Část tohoto pozemku o výměře 120 m2 užívá k zahrádkářským účelům pan Z*** K*** bytem *** a 

to na základě nájemní smlouvy ze dne 14.3.2001, ve znění dodatků. Pan K*** požádal v r. 2005 a 

následně v r. 2013 opakovaně o odprodej části tohoto pozemku do svého vlastnictví s tím, že jej hodlá 

užívat k zahrádkářským účelům. V obou případech nebyl záměr města úplatný převod části pozemku 

schválen a zejména s přihlédnutím k tomu, že dle územního plánu je pozemek určen k funkčnímu 

využití plochy pro hromadné rekreace a sportu. 

Nyní pan K*** opět požádal o odprodej části pozemku p.č. 404 v k.ú. Čekyně o výměře cca 1100 m2. 

Jedná se o část, kterou jednak užívá na základě nájemní smlouvy a na které vysázel ovocné stromy a 

část pozemku navazující. Záměrem žadatele je využívat pozemek jako ovocný sad. 

Žádost byla předložena k projednání na 19. jednání koordinační, která konstatovala, že územní plán 

nadále vymezuje pozemek k funkčnímu využití pro návrhové plochy rekreace – hromadná rekreace a 

sport a opět odprodej nedoporučila. Místní výbor Čekyně také nesouhlasil s prodejem pozemku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu části obecního 

pozemku na rohu ulic Borošín, Jabloňová v blízkosti házenkářského hřiště v místní části 

Čekyně, který je z části využíván jako ovocný sad žadatelem. Orgány města již dvakrát záměr 

převodu pozemku neschválily z důvodu jeho určení územním plánem pro plochy hromadné 

rekreace a sportu.  

 

 


