
Pořadové číslo:  17/3.1.4. 

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 Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 

ovocný sad o výměře cca 25 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví žadatele 1 specifikovaného v důvodové zprávě. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 

ovocný sad o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví žadatele 2 specifikovaného v důvodové zprávě. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost  na 18. jednání, kdy k převodu pozemků v rozsahu dle 

bodu 1 a 2 návrhu usnesení koordinační skupina zaujala negativní stanovisko a doporučila upravit 

podmínky stávající nájemní smlouvy uzavřené s žadatelem 2 tak, aby se eliminovaly konfliktní situace 

s žadatelem 1. 

 

Místní výbor Dluhonice:  

Stanovisko Místního výboru Dluhonice bylo vyžádáno. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 21. jednání dne 6.1.2021 doporučila Radě města Přerova 

neschválit záměry úplatného převodu částí pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice dle bodů 1 a 2 návrhu 



usnesení a schválit záměr úplatného převodu části p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice dle bodu 3 návrhu 

usnesení. 

 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednávala záležitost na 55. schůzi dne 27.1.2021. O výsledku tohoto jednání 

bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 805/6 ovocný sad o celkové výměře 8696 m2 v k.ú. Dluhonice se nachází v okolí 

obytných domů č.p. 159, U Rozvodny 1 a č.p. 158, U Rozvodny 2 v místní části Dluhonice. Pozemek 

je ve vlastnictví statutárního města Přerova a je částečně užíván vlastníky či uživateli bytů v těchto 

domech na základě dříve uzavřených smluv, zbývající část tvoří komunikace, zpevněné plochy a 

veřejně přístupné zatravněné plochy. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila paní A*** R***, bytem *** (žadatel 1) se žádostí o koupi části 

pozemku p.č. 805/6 - pruhu o šíři cca 1 m podél stavby na pozemku p.č. 805/12 v k.ú. Dluhonice, 

která je v jejím vlastnictví. Paní R*** v žádosti uvádí, že část pozemku v sousedství této stavby užívá 

na základě nájemní smlouvy pan V*** Š***, který jí neumožňuje přístup ke stavbě zvenčí pro údržbu 

(např. čištění okapů, mytí zasklení atp) a také přístup k rozvaděčům elektro, které jsou umístěny na 

boční zdi stavby v majetku p. R***.  

Při místním šetření provedeném v listopadu 2020 bylo na místě zjištěno, že pan Š*** užívanou část 

pozemku oplotil nízkým oplocením s brankou. V době šetření byl na oploceném pozemku pes. Pan 

Š*** byl na pozemku přítomen a po seznámení s účelem místního šetření sdělil, že paní R*** v 

údržbě stavby nebrání a při odečtu elektro vždy přístup k rozvaděčům umožní. Současně sdělil, že má 

zájem užívaný pozemek odkoupit. 

Bylo zřejmé, že zde jsou dlouhodobé osobní spory mezi oběma žadateli.  

  

Následně byla na odbor správy majetku doručena žádost pana V*** Š***, bytem *** (žadatel 2) o 

koupi části pozemku p.č. 805/6 o výměře cca 200 m2, kterou užívá na základě pachtovní smlouvy ze 

dne 11.10.2016 k zahrádkářským účelům (část v sousedství garáže v majetku p. R***) a dále pan 

Š*** požádal o koupi části pozemku p.č. 805/6 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Dluhonice, kterou užívá na 

základě nájemní smlouvy ze dne 27.2.2018 za účelem parkování. 

S ohledem na skutečnost, že žádost paní R*** a pana Š*** o odprodej části pozemku v sousedství 

garáže v majetku p. R*** jsou důsledkem sporů obou žadatelů a dále s ohledem na skutečnost, že 

užívaná část přímo nesousedí s pozemkem vedeným jako komunikace a tedy by nebylo možno získat 

souhlas s dělením pozemku, je v bodech 1 a 2 navrhováno neschválit záměr převodu těchto části 

pozemku. U části pozemku o výměře cca 40 m2 návrhu usnesení užívané pro parkování se jedná o 

plochu v sousedství stavby garáže v majetku jiného subjektu a na 55. schůzi Rady města Přerova 

konanou dne 27.1.2021 bylo předloženo k projednání záměr převodu této části pozemku schválit.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova jsou předkládány k projednání záměry úplatného převodu částí 

pozemku, ovocného sadu, který se nachází v okolí obytných domů v ulici U Rozvodny 1 a 2 v 

místní části Dluhonice.  

 

 


