
Pořadové číslo:  7/3.1.2. 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 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 nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6492/2 ostatní plocha o 

výměře 4027 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 9. jednání  dne 3.5.2019 převod pozemku nedoporučila a to z důvodu 

připravované revitalizace rybníků v Předmostí.  

 

Odbor projektů, řízení a investic: 

V r. 2016 nechal odbor ROZ zpracovat studii proveditelnosti "Revitalizace rybníků v Předmostí". 

Cílem studie bylo maximální zadržování vody v krajině, vytvoření biotopu a ekosystému, rozšíření 

rybníkářství a zpřístupnění lokality obyvatelům pro krátkodobou rekreaci. Součástí řešeného území je 

i pozemek p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov.  

RM usnesením 380/13/7/2019 ze dne 4.4.2019  pověřila odbor PRI zpracováním 2 projektových 

dokumentací a to: 

1. Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka a rekonstrukce rybochovných 

zařízení 

2. Revitalizace rybníků v Předmostí - přívod nových zdrojů vody 

V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace na výběr projektanta.  

I když výše uvedené akce se nebudou realizovat na předmětném pozemku,  je nutné na ně nahlížet 

jako na 1. etapu. V dalších etapách je nutné řešit přístupnost území vč. vybudování naučné stezky a 



zlepšení parametrů přírodního prostředí spočívající zejména ve vytvoření soustavy hlubokých 

mokřadů, výstavbě vodní nádrže s extenzivním využíváním aj.  

Z výše uvedených důvodů odbor PRI nedoporučuje odprodej pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 7. zasedání dne 26.6.2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záměr na 21. schůzi dne 21.8.2019. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku převod pozemku z majetku města nedoporučuje. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6492/2 ostatní plocha o celkové výměře 40276 m2 v k.ú. Přerov se nachází po pravé 

straně komunikace z místní části Předmostí do místní části Dluhonice v sousedství rybníka v 

Předmostí. Pozemek je v současné době nevyužívaný, z části podmáčený, zarostlý náletovými 

dřevinami. Je v majetku statutárního města Přerova. 

O odprodej tohoto pozemku požádal pan J*** G***, bytem ***, který ve své žádosti uvedl, že má 

záměr rybník na pozemku odbahnit a vrátit svému původnímu účelu.  

Pozemek je součástí studie proveditelnosti "Revitalizace rybníků v Předmostí", která byla zpracována 

v r. 2016. Jejím cílem je zajištění maximálního zadržování vody v krajině, vytvoření biotopu a 

ekosystému, rozšíření rybníkářství a zpřístupnění lokality obyvatelům pro krátkodobou rekreaci.  

Rada města Přerova na 13. schůzi dne 4.4.2019 pověřila odbor PRI zpracováním 2 projektových 

dokumentací a to “Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka a rekonstrukce 

rybochovných zařízení“ a „Revitalizace rybníků v Předmostí - přívod nových zdrojů vody“.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemku, který se 

nachází v lokalitě starých rybníků v Předmostí.  

 

 


