
Pořadové číslo:  6/3.1.2. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova –   části pozemku  p.č.  138 v k.ú. Lýsky. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 138 ost. plocha o 

výměře 40 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.5.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr dle návrhu na usnesení. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na zasedání dne 7.5.2019 doporučila RM podat návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod části pozemku dle návrhu na usnesení.  

 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 8.3.2019 trvá na svém stanovisku z roku 2015 a konstatuje, 

že převod požadované části pozemku nelze realizovat, neboť při oddělení pozemku pro žadatele, by 

vznikl pozemek, který by zůstal v majetku StMPr bez přístupu – stavební úřad by nevydal souhlas s 

rozdělením pozemku. 

 

 

 



Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku doporučuje  neschválit převod části pozemku.   

 

Výbor pro místní část Lýsky 

Výbor pro místní část Lýsky s převodem části pozemku p.č. 138 do vlastnictví žadatelů souhlasí za 

podmínky zřízení věcného břemene - pod tímto pozemkem je umístěna kanalizace odvádějící srážkové 

vody a spodní vodu z podjezdu v Lýskách.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 138, ost. plocha o celkové výměře 860 m2 je situován za rodinnými domy v ulici K 

Bráně a je na něm umístěna odlehčovací kanalizace. 

  

Na odbor správy majetku se obrátili manželé K*** a M***K***e žádostí o odprodej části pozemku 

p.č. 138 ost. plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Lýsky za účelem užívání části pozemku jako zahrádka 

(jedná se o část pozemku, která navazuje na pozemek p.č. 129, zahrada a pozemek p.č. 128, zast. 

plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům ve společném jmění manželů Kubíkových)  

Žadatelé mají na tuto část pozemku uzavřenou nájemní smlouvu se statutárním městem Přerov ze dne 

2.8.2001, včetně dodatku č. 1 ze dne 30.12.2003. 

Ostatní části pozemku p.č. 138 jsou rovněž užívány sousedními vlastníky rodinných domů. Na tyto 

části pozemku jsou uzavřeny nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce z roku 2001, ve kterých je 

uvedeno, že na pronajatém pozemku nelze stavět stavby nebo jej oplocovat. Dále je nájemce povinen 

zpřístupnit pronajímateli v případě údržby a havárie kanalizace část pronajatého pozemku bez nároku 

na úhradu ztrát na úrodě za výše uvedených podmínek. 

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatelů o odprodej části pozemku p.č. 138 v k.ú. 

Lýsky k zahrádkářským účelům.  

 

 


