
Pořadové číslo:  16/3.1.5. 

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 Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerov –  části pozemku  p.č. 4879 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 4879 lesní 

pozemek o výměře cca 90 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 21.8.2020 žádost o úplatný převod části pozemku  

projednala a nedoporučila převod ani nájem části pozemku a doporučila zlegalizovat stávající 

účelovou komunikaci a její zápis do katalogu komunikací tak, aby byla přístupná bez omezení a mohla 

být i případně využívána pro otáčení vozidel.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 7.10.2020 po projednání doporučila RM podat návrh ZM neschválit 

záměr StMPr - úplatný převod části pozemku p.č. 4879 a zároveň doporučila RM neschválit záměr 

StMPr - nájem části předmětného pozemku.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Záležitost zlegalizování stávající účelové komunikace byla předána oddělení dopravy, které koná 

všechny potřebné kroky pro dořešení.  Byla již zaslána žádost o vyjádření k účelové komunikaci na 

Správu chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.  

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova na své 48. schůzi dne 22.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku  p.č. 4879 lesní pozemek o  

výměře cca 90 m2 v  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov a neschválila záměr 

statutárního města Přerov – nájem části pozemku  p.č. 4879 lesní pozemek o výměře 88 m2 v  k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4879 lesní pozemek o celkové výměře 67.381 m2 v k.ú. Přerov se nachází v lokalitě 

Žebračka na konci zahrádkářské kolonie situované za skateparkem. Pozemek je situován v menším 

chráněném území, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památce, památkově chráněném 

území a je určený k plnění funkce lesa. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

  

Odbor správy majetku obdržel žádost pana J***J***, bytem Přerov *** a paní A*** Z***, bytem 

Přerov *** o převod části pozemku p.č. 4879 o výměře cca 90 m2 a o nájem části předmětného 

pozemku o výměře 88 m2 v k.ú. Přerov. Části pozemku mají zájem dlouhodobě využívat jako 

příjezdovou cestu k vlastnímu pozemku p.č. 4890 ovocný sad. 

  

Část pozemku p.č. 4879 je užívána jako příjezdová komunikace a navazuje na účelovou komunikace 

na pozemcích p.č. 5130/1, p.č. 4889/27, které jsou ve vlastnictví StMPr. 

  

O nájmu pozemku bylo rozhodnuto Radou města Přerova dne 22.10.2020, kdy na své 48. schůzi 

neschválila záměr statutárního města Přerova - nájem části pozemku p.č. 4879 o výměře 88 m2 v k.ú. 

Přerov. 

  

Předloženým materiálem je řešen záměr StMPr – úplatný převod části pozemku p.č. 4879 v k.ú. 

Přerov situovaný v lokalitě Žebračka za účelem využití jako příjezdová cesta k pozemku ve 

vlastnictví žadatelů.  

 

 


