
Pořadové číslo:  7/3.1.3. 

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 nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 5466/138 orná 

půda o výměře celkem cca 800 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 11. jednání dne 14.6.2019, kdy nedoporučila odprodej 

pozemku p.č. 5466/138 z majetku města a doporučila, aby statutární město Přerov požádalo Státní 

pozemkový úřad o převod sousedního pozemku p.č. 5466/179 do majetku města, neboť byl v 

minulosti vymezen jako přístup k zajištění obslužnosti zemědělských pozemků dle pozemkových 

úprav a digitalizace pozemků. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod 

pozemku dle bodu 1. návrhu usnesení a uložit odbor správy majetku zahájit úkony s cílem získat do 

majetku města pozemek p.č. 5466/179 v k.ú. Přerov v majetku města. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednávala záležitost 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 předběžně oslovil Státní pozemkový úřad ve věci převodu pozemku p.č. 

5466/179 v k.ú. Přerov. Státní pozemkový úřad zaslal obecnou informaci – je možný pouze 

nenárokový převod pozemků formou směny za větší zemědělský pozemek navrhovatele a protože je k 

uvedenému pozemku zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov žádosti vlastníků 

rodinných domů nebude moci Státní pozemkový úřad vyhovět, je možné, aby o směnu požádalo 

statutární město Přerov. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5466/138 orná půda o výměře 48328 m2 v k.ú. Přerov je součástí zemědělsky 

obhospodařovaného půdního celku v jihovýchodní části Přerova mezi ulicemi Hostýnská, Jarní a 

Přerovská. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Pozemek p.č. 5466/179 orná půda o výměře 6281 m2 v k.ú. Přerov tvoří bývalou polní cestu (dnes 

rozoranou) – pruh o šíři cca 5 m mezi zahradami rodinných domů na ulici Jarní a výše uvedeným 

pozemkem p.č. 5466/138 v k.ú. Přerov v majetku města. Pozemek p.č. 5466/179 v k.ú. Přerov je ve 

vlastnictví Státního pozemkového úřadu a je k němu zapsáno předkupní právo dle § 101 zák. č. 

183/2006 Sb. pro statutární město Přerov.  

Na statutární město Přerov se obrátili vlastníci rodinných domů na ulici Jarní v Přerově – ***J*** 

Š***, bytem ***, D*** K***, bytem ***, ***. P*** V***, bytem ***, ***P*** N***, bytem ***, 

J*** H***, bytem ***, T*** B***, bytem *** a ***. O*** Š***, bytem *** se žádostí o odprodej 

částí pozemku p.č. 5466/138 – pro rozšíření zahrad o svých rodinných domů – jednalo by se o pruh o 

šíři cca 5 m. Součástí byla i žádost adresovaná Státnímu pozemkovému úřadu o odprodej částí 

sousedního pozemku p.č. 5466/179.  

Dle územního plánu se požadované části pozemků nachází v ploše S – smíšená obytná. 

Odbor správy majetku se dotázal Státního pozemkového úřadu na postup při řešení žádosti vlastníků 

rodinných domů o převod části pozemku p.č. 5466/179 v k.ú. Přerov do jejich majetku a případnou 

možnost převodu pozemku p.č. 5466/179 do majetku města. Státní pozemkový úřad sdělil, že jsou 

možné pouze směny pozemků a protože k pozemku p.č. 5466/179 je zapsáno předkupní právo pro 

statutární město Přerov nebude možno směnu s vlastníky rodinných domů realizovat, ale byla by 

možná směna tohoto pozemku se statutárním městem Přerov.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání žádost vlastníků rodinných domů na 

ulici Jarní v Přerově, kteří mají zájem o rozšíření svých zahrad o části navazujících pozemků 

využívaných k zemědělské činnosti, kdy jeden je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu a 

jeden ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 


