
Pořadové číslo:  16/3.1.2. 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 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 – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. Dluhonice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 338/1 zahrada o 

výměře 2506 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu na 17. jednání, kdy konstatovala, že pozemek je 

dotčen stavbou REKONSTRUKCE ŽST PŘEROV, 2 STAVBA. Stávající nadjezd přes žel. trať bude 

v rámci této stavby odstraněn a nahrazen nadjezdem novým, který je polohově posunutý o cca 50m 

směrem k Přerovu. Místní komunikace, jejíž součástí je i nadjezd, jsou navrženy přes pozemek 

p.č.338/1 v k.ú. Dluhonice, kdy tento nadjezd bude v majetku města. V současné době je téměř na celé 

ploše předmětného pozemku umístěno také zařízení staveniště. Z uvedených důvodů koordinační 

skupina do doby dokončení této stavby převod pozemku nedoporučila. 

 

Místní výbor Dluhonice:  

Stanovisko Místního výboru Dluhonice bylo vyžádáno dne 27.10.2020 a v požadovaném termínu 

20.11.2020 se k žádosti nevyjádřil.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti z časových důvodů žádost neprojednala. 

 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova projednala záležitost na 52. schůzi dne 3.12.2020. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 338/1 zahrada o výměře 2506 m2 v k.ú. Dluhonice se nachází mezi komunikací ulice K 

nadjezdu vedoucí k bývalému nádraží v místní části Dluhonice a frekventovanou železniční tratí. 

Pozemek je nevyužívaný a nachází se na něm přestárlé ovocné stromy. Pozemek je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. Dle územního plánu města Přerova se pozemek nachází ve stávajících 

plochách rekreace rodinná. 

Na odbor správy majetku se obrátila paní E*** M***, bytem *** se žádostí o koupi tohoto pozemku. 

Paní M*** sdělila, že je vlastníkem sousedního pozemku p.č. 337/5 zahrada a rekreačního objektu na 

pozemku p.č. 337/10 v k.ú. Dluhonice. Pozemek p.č. 338/1 v k.ú. Dluhonice je zanedbaný a není 

využíván a p. M*** má záměr obnovit původní ovocný sad na pozemku. 

S ohledem na skutečnost, že pozemek je dotčen stavbou REKONSTRUKCE ŽST PŘEROV, 2 

STAVBA, v rámci které bude vybudován nový nadjezd a část místní komunikace, které jsou z části 

navrženy přes pozemek p.č. 338/1 v k.ú. Dluhonice, je Zastupitelstvu města Přerova předkládán návrh 

neschválit záměr úplatného převodu.  

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku, 

který se tvoří přestárlý ovocný sad v blízkosti rekonstruovaného nadjezdu v místní části 

Dluhonice, kdy tento pozemek je dotčen probíhající stavbou rekonstrukce železniční stanice a 

bude dotčen přemístěním nadjezdu a místní komunikace.  

 

 


