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Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Jaroslava Štěpánová, referentka 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku  p.č. 5533/5 zahrada  v  

k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 5533/5 zahrada o 

výměře 288 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.1.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr převodu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 11.12.2019 doporučila Radě města Přerova  podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova - neschválit úplatný převod dle návrhu usnesení a schválila záměr pachtu části pozemku 

p.č. 5533/5 v k.ú. Přerov. Záměr pachtu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova ve 

dnech od 16. do 31.12.2019. 

 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém  jednání dne 29.11.2019 nedoporučila pozemek odprodat, ale pouze 

pronajmout/propachtovat. Důvodem je doporučení koordinační skupiny zpracovat návrh zástavby 

sousedního pozemku p.č. 5466/138, který je dle územního plánu vymezen pro plochy S – smíšené 

obytné s předpokladem umístění rodinných domů s tím, že se předpokládá přeparcelace pozemků p.č. 

5466/138 a p.č. 5533/5 v k.ú. Přerov dle zpracovaného návrhu zástavby.  



 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku doporučil komisi pro majetkové záležitosti schválit pacht pozemku.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5533/5 zahrada o celkové výměře 288 m2 v k.ú. Přerov je situován v oblasti Jižní čtvrť I 

na konci ulice Lančíkových. Pozemek je volný, nevyužívaný. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila paní M*** S***se žádostí o převod, případně pacht pozemku p.č. 

5533/5 zahrada za účelem užívání pozemku k zahrádkářským účelům. 

  

Na pozemek p.č. 5533/5 byla uzavřena nájemní smlouva s původním nájemcem, který pozemek užíval 

k zahrádkářské činnosti a v roce 2014 byla s nájemcem uzavřena dohoda o skončení nájmu ze 

zdravotních důvodů. 

  

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatelky o úplatný převod pozemku k zahrádkářské 

činnosti.  

 

 


