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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 – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova  pozemků  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, p.č.  80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. 

Svrčov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova -úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova pozemku p.č. 80/1 ovocný sad o výměře 8114 m2, p.č. 80/2 orná půda o 

výměře 1915 m2, p.č.80/3 orná půda o výměře 658 m2 a p.č. 78 ovocný sad o výměře 4405 m2 vše v 

k.ú. Svrčov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala   převod pozemků  uvedených v návrhu usnesení již v r. 2013  a 

sdělila, že dispozice byla již projednána dne 23.3.2012 a 19.10. 2012, kdy převod těchto pozemků, 

které jsou součástí honitby nebyl doporučen. Došlo by k narušení celistvosti  vlastní honitby či 

dokonce k jejímu zániku.  Pozemky jsou  určeny k funkčnímu využití  jako sady a zahrady. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

Komise pro majetkové záležitosti na svém jednání dne 29.5.2019 doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Záležitost byla předložena k projednání na 17. schůzi Rady města Přerova konané dne 13.6.2019. 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva města 

Přerova 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v k.ú. Svrčov a jsou součástí nemovitostí polesí „ 

Svrčov“, ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Dle územního plánu sídelního útvaru Lazniky, místní část Svrčov jsou určeny jako plocha pro sady a 

zahrady s možností výstavby drobných staveb do 16 m2.  

Pozemek p.č. 80/1 ovocný sad, p.č. 80/2 orná půda, p.č. 80/3 orná půda v k.ú. Svrčov užívá na základě 

nájemní smlouvy ze dne 29.4 .2009, pan Tomáš Fila, pozemek p.č. 78, ovocný sad, užívá na základě 

nájemní smlouvy ze dne 25.4.2002 pan Josef Hilovský.  

Zastupitelstvo města Přerova dne 10.9.2007 svým usnesením č. 150/8/3/2007 schválilo předání 

nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního města Přerova - pozemků p.č. 80/1, ovocný sad, o 

výměře 8114 m2, p.č. 80/2, orná půda, o výměře 1915 m2 a p.č. 80/3, orná půda, o výměře 658 m2 

vše v k.ú. Svrčov, do správy příspěvkové organizace Technické služby města Přerova, se sídlem v 

Přerově, Na Hrázi 17, IČ 63701227 pro potřeby střediska Honitba. Statutární město Přerov provozuje 

prostřednictvím své organizace ( Technické služby, města Přerova s.r.o) vlastní honitbu pod názvem 

„Svrčov“, kde uvedené pozemky jsou součástí této vlastní honitby. Technické služby města Přerova ve 

svém vyjádření dne ze dne 10.7. 2007 uvádí, že pokud chce statutární město Přerov zachovat svou 

honitbu nesmí být pozemky prodány. V případě, že by došlo k převodu těchto pozemků, byla by 

celistvost honitby narušena. Při přezkoumání celistvosti honitby, by mohl orgán státní správy 

myslivosti tuto honitbu zrušit a pozemky přičlenit k okolním honitbám. Z tohoto důvodu bylo v r. 

2007 od převodu uvedených pozemků upuštěno, a tyto byly pronajaty. 

  

Koordinační skupina dne 18.1.2013 sdělila, že žádost převodu pozemků uvedených v návrhu usnesení 

byla již projednána několikrát a převod těchto pozemků, které jsou součástí honitby nebyl doporučen. 

Došlo by k narušení celistvosti honitby či dokonce k jejímu zániku. Koordinační skupina doporučila 

ponechat stávající užívání uvedených pozemků formou nájmu.  

  

Dne 1.5.2019 obdržel odbor správy majetku a komunálních služeb žádost společnosti Pravidla 

Moštárny se sídlem Svrčov 15, Lazniky na odkoupení p.č. 78, p.č.80/1, p.č. 80/2, p.č. 80/3 vše v k.ú. 

Svrčov v souvislosti se stavbou sušárny a moštárny na svých pozemcích p.č. 79/2, p.č. 79/3 a p.č.23 v 

k.ú. Svrčov. Pozemky p.č. 80/1, p.č. 80/2 a p.č. 80/3 v k.ú. Svrčov hodlá využít k výsadbě především 

jablečných sadů.  

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost obchodní společnosti 

Pravidla Moštárny s.r.o., se sídlem Svrčov, která hodlá uvedené pozemky odkoupit za účelem 

především jablečných sadů.  

 

 


