
Pořadové číslo:  18/4.1.5. 

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 01.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

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. 1144/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou                                                                                                                                                                

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1144/1 ostatní plocha o 

výměře 919 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 1. jednání dne 25.1.2021, kdy převod pozemku z 

majetku města nedoporučila, neboť pozemek dle vyjádření odborného lesního hospodáře vede přes 

pozemek přibližovací linka do porostních skupin a navíc pozemek plní funkci ochranného pásma lesa. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Převod pozemku nedoporučuje, neboť pozemek sousedí s pozemky v majetku statutárního města 

Přerova, které jsou využívány jako hospodářský les. Přes uvedený pozemek je dle vyjádření 

odborného lesního hospodáře vedena přibližovací linka do porostních skupin, kdy v případě prodeje 

pozemku by bylo nutno vybudovat linku v jiném místě s vynaložením finančních nákladů. Navíc 

pozemek plní funkci ochranného pásma lesa. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 22. zasedání dne 3.2.2021 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova na 57. schůzi dne 25.2.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova úplatný převod pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. p.č. 1144/1 ostatní plocha o výměře 919 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou se 

nachází na okraji chatové zástavby v lokalitě Svrčov situované severozápadně od lomu, v 

bezprostřední blízkosti lesního porostu. Pozemek je volný, z části svažitý a je v majetku statutárního 

města Přerova.  

Paní D*** P***, bytem *** požádala o koupi pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou. Paní P*** má záměr pozemek využívat k rekreaci a postavit zde rekreační objekt.  

S ohledem na skutečnost, že pozemek sousedí s lesní plochou v majetku statutárního města Přerova 

využívanou jako hospodářský les bylo vyžádáno stanovisko odborného lesního hospodáře, který 

odprodej pozemku nedoporučil s tím, že přes uvedený pozemek vede přibližovací linka do porostních 

skupin. V případě prodeje by bylo nutno tuto linku vybudovat na jiném místě, což by přineslo finanční 

náklady v desítkách tisíc korun. Tento pozemek navíc také plní funkci ochranného pásma lesa. 

Umístění rekreačního objektu v ochranném pásmu lesa (pokud by bylo povoleno) by znamenalo 

zvýšené náklady pro město na kontrolu a ořez stromů, které by potencionálně ohrožovaly zdraví či 

majetek.  

Z uvedených důvodu je předkládáno záměr úplatného převodu předmětného pozemku neschválit.   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemku v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, který se nachází mezi pozemky s rekreačními chatami a 

pozemky využívanými jako hospodářský les v lokalitě Svrčov.  

 

 


