
Pořadové číslo:  6/3.1.9 

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 – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova   pozemků  p.č. 74, a p.č. 75 oba  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. 74 zahrada o výměře 2850 m2, p.č. 75 zahrada o výměře 

1537 m2 oba v k.ú. Svrčov 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Dle územního plánu  obce Lazniky jsou pozemky určeny k funkčnímu využití  jako sady a zahrady. 

 

Technické služby města Přerova s.r.o. 

Pozemky kolem hájovny Svrčov slouží jako manipulační prostor pro stavební akce na lesním majetku. 

Dále k   ukládce dříví na výrobu kůlů,  ukládání použitého pletiva  atd. 

 

Komise pro  majetkové záležitosti  

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

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova nechválit záměr statutárního města Přerova 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 kolem hájenky 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.  

  

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. 

Za tímto účelem byla do vlastnictví Technických služeb města Přerova s.r.o, převedena stavba č.p. 9 s 

pozemkem p.č. st. 19 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Svrčov a obec Lazniky. Pozemky p.č. 74 a p.č. 

75 v k.ú. Svrčov bezprostředně sousedí s touto budovou.  

  

Dne 9.5.2019 obdržel odbor správy majetku a komunálních služeb žádost V*** T******, Velký 

Újezd na odkoupení p.č. 74 a p..č. 75 v k.ú. Svrčov za účelem výstavby rodinného domu. 

  

Technické služby města Přerova ve svém vyjádření dne ze dne 20.5.2019 uvádí, že nesouhlasí s 

prodejem uvedených pozemků. Pozemky kolem hájovny jsou užívány jako manipulační prostor pro 

stavební akce, skladování dříví na výrobu kůlů pro oplocenky, skladování pletiva atd.  

V případě, že by došlo k převodu těchto pozemků, byla by narušena celistvost honitby. 

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost V*** T*** která 

hodlá uvedené pozemky odkoupit za účelem výstavby rodinného domu.  

 

 


