
Pořadové číslo:  15/3.1.3. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

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 -  části pozemku p.č. 49/1 v k.ú. Vinary u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 49/1 ovocný sad o 

výměře cca 750 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 12. jednání dne 24.7.2020 odložila projednání a požadovala vyjádření MV 

Vinary. Pozemek je využíván jako přístup pro údržbu břehů Vinarského potoka. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti záležitost neprojednala, neboť zasedání plánované na 16.9.2020 

bylo zrušeno. 

 

Místní výbor Vinary: 

Místní výbor Vinary nesouhlasil s převodem pozemku, neboť se jedná o jedinou přístupovou cestu pro 

údržbu Vinarského potoka. Dle územního plánu je v ulicích Doubí a U Zahradnictví  plánována 

výstavba RD, která se již z části realizuje. Záměrem MV je již několik let vybudování odstavné plochy 

a klidové zóny (houpačky, lavičky), které v této lokalitě chybí.  Tento záměr byl iniciován občany 

žijícími v lokalitě.   

 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova na 47. schůzi dne 1.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 49/1 ovocný sad o celkové výměře 1021 m2 v k.ú. Vinary u Přerova se nachází na ulici 

Doubí v místní části Vinary, část je součástí komunikace před rodinnými domy, část tvoří zatravněnou 

plochu a plochu se zahrádkami mezi zahradou u rodinného domu ul. Doubí a Vinarským potokem. Dle 

územního plánu je uvedený pozemek vymezen z části pro návrhové plochy BR – bydlení rodinné. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Paní Z*** M***, bytem *** se obrátila na statutární město Přerov se žádostí o koupi části pozemku 

p.č. 49/1 v k.ú. Vinary u Př., která sousedí s pozemkem p.č. 49/20 zahrada v k.ú. Vinary u Př., který 

tvoří zahradu u rodinného domu č.p. 162 na pozemku p.č. st. 211 v jejím vlastnictví. Paní M*** má 

záměr pozemek užívat jako zahradu.   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku v ulici Doubí v místní části Vinary, který se nachází podél toku Vinarského potoka, 

m.j. slouží pro přístup při údržbě tohoto toku a MV Vinary má záměr jej využít jako veřejně 

přístupnou plochu pro občany žijící v lokalitě.  

 

 


