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Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Ivana Kozáková, referentka 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 5300/1 ost. pl., 

manipulační plocha o výměře cca 500 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina žádost projednala na svém jednání dne 13.3.2020 a nedoporučila převod části 

pozemku a doporučila zachovat stávající stav - zahrádky. Pozemek je dle územního plánu  určen v 

ploše pro bydlení. Části pozemku jsou užívány k zahrádkářským účelům.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise záležitost neprojednávala z důvodu karanténních opatření.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 30.4.2020 podala návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný 

převod části pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku s ohledem na stanovisko koordinační skupiny nedoporučuje převod části 

pozemku.  

 



 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5300/1 ost. pl., manipulační plocha o celkové výměře 19.749 m2 v k.ú. Přerov je ve 

vlastnictví statutárního města Přerov, nachází se v ul. Pod Hvězdárnou a tvoří veřejné prostranství - 

zeleň, komunikace, chodníky. 

  

Pan S*** D*** je spoluvlastníkem pozemku p.č. 5312 zahrada o výměře 2.343 m2 v k.ú. Přerov. Jeho 

pozemek sousedí s pozemkem p.č. 5300/1 v části, která je pronajímána k zahrádkářským účelům 

jednotlivým uživatelům na základě nájemních a pachtovních smluv.  

  

Pan Darakev požádal o převod části pozemku p.č. 5300/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Přerov z důvodu 

průchodu na veřejné prostranství - sídliště Pod Hvězdárnou s tím, že stavby umístěné na části 

pozemku p.č. 5300/1 by na své náklady zlikvidoval a část pozemku vyklidil. Dále je jeho záměrem své 

původní oplocení pozemku na hranici s pozemkem p.č. 5300/1 zrekonstruovat. 

  

Na místě samém bylo provedeno místní šetření a bylo zjištěno, že část pozemku p.č. 5300/1 je užívána 

3 uživateli k zahrádkářským účelům. S panem D*** bylo dohodnuto, že svou hranici pozemku s 

oplocením, která sousedí s pozemkem p.č. 5300/1, si nechá vytyčit a poté se dohodne s uživateli 

zahrádek na rekonstrukci stávajícího oplocení.  

  

Projednáním dispozice je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatného převodu části pozemku 

p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov za účelem rozšíření pozemku a umožnění průchodu na veřejné 

prostranství.  

 

 


