
Pořadové číslo:  17/3.1.1. 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

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 nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

n/B. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemků p.č. 1265/1 trvalý travní 

porost o výměře 2.040 m2 a p.č. 1266/1 trvalý travní porost o výměře 3.649 m2 oba v k.ú. Veselíčko 

u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 17.12.2020 žádost projednala a převod pozemků 

nedoporučuje. Jedná se o pozemky v blízkosti chaty města na Svrčově, jsou z části užívané Českým 

rybářským svazem na základě smlouvy o výpůjčce. Pozemky jsou součástí evropsky významné 

lokality, přírodní památky „Dolní a Prostřední Svrčov“ včetně ochranného pásma, kdy předmětem 

ochrany je kuňka ohnivá a výskyt zvláště chráněných druhů živočichů – obojživelníků v dané lokalitě.  

 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 6.1.2021 po projednání doporučila RM podat návrh ZM neschválit 

záměr StMPr - úplatný převod pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. z 

vlastnictví StMPr.  

 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2021 po projednání podala návrh ZM neschválit záměr 

StMPr - úplatný převod pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. z 

vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku s ohledem na stanovisko koordinační skupiny nedoporučuje převod pozemku.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 1265/1 trvalý travní porost o výměře 2.040 m2 a p.č. 1266/1 trvalý travní porost o 

výměře 3.649 m2 oba v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou se nachází v blízkosti chaty StMPr na 

Svrčově a jsou ve vlastnictví statutárního města Přerov. Pozemky jsou v ochranném pásmu přírodní 

rezervace nebo přírodní památky.  

  

Odbor správy majetku obdržel žádost pana J*** G***o převod pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 v 

k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. do svého vlastnictví. Důvod převodu v žádosti neuvedl.  

  

Pro informaci MAJ uvádí, že Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko 

užívá mimo i jiné pozemky i část pozemku p.č. 1266/1 o výměře 1.670 m2 na základě smlouvy o 

výpůjčce ze dne 15.4.2016. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Účelem 

výpůjčky je vykonávání činností souvisejících s výkonem rybářského práva a provádění údržby a 

oprav rybochovného zařízení.   

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru StMPr – úplatného převodu pozemků 

p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. z vlastnictví StMPr.  

 

 


