
Pořadové číslo:  19/3.1.2. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 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 – části pozemku p.č. 418/1 a pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. 

Lověšice u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 (orná půda) o výměře cca 1500 m2 a pozemku 

p.č. 245/2 (orná půda) o výměře 2167 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 61. schůzi konané dne 29.4.2021 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 (orná půda) o výměře cca 1500 m2 a pozemku 

p.č. 245/2 (orná půda) o výměře 2167 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 24. jednání konaném dne 7.4.2021 doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 (orná 

půda) o výměře cca 1500 m2 a pozemku p.č. 245/2 (orná půda) o výměře 2167 m2 oba v k.ú. Lověšice 

u Přerova. 

 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb prověřil stávající užívací vztahy, kdy zjistil, že oba 

pozemky jsou užívány na základě pachtovních a nájemních smluv. Vzhledem k tomu doporučuje v 

tuto chvíli neschválit záměr prodeje. V případě zamýšleného prodeje pozemků v budoucnosti navrhuje 

pozemky rozdělit a realizovat formou prodeje ve výběrovém řízení. 

 

 

Místní výbor Lověšice 

Místní výbor Lověšice ve svém vyjádření vyslovil svůj nesouhlas s převodem. Dle jejich sdělení na 

parcele č. 418/1 v k.ú. Lověšice u Přerova budují již několik let „klidovou zónu“, vysazují stromy, 

keře – pozemek nelze prodat. Pozemek p.č. 245/2 v k.ú. Lověšice u Přerova má dlouhodobě pronajatý 

místní zemědělec, který na něm řádně hospodaří. V případě prodeje by měl být prodán tomuto 

místnímu občanovi. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 2. jednání dne 19. 2. 2021, kdy konstatovala, že obecně 

nemá námitky k převodu pozemků, které by však vzhledem ke zvýšenému zájmu o pozemky zahrádek 

měly být realizovány formou výběrového řízení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 418/1 orná půda o výměře 9118 m2 a pozemek p.č. 245/2 orná půda o výměře 2167 m2 

oba v k.ú. Lověšice u Přerova se nachází v okrajových částech místní části Přerova – Lověšicích. Na 

pozemku p.č. 418/1 se nachází zahrádky a travnaté plochy osázené stromy a keři, pozemek p.č. 245/2 

je obhospodařované pole. Oba pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost pana R*** Z*** bytem *** o odprodej části pozemku p.č. 

418/1 k.ú. Lověšice u Přerova o výměře cca 1500 m2 nebo o odprodej pozemku p.č. 245/2 k.ú. 

Lověšice u Přerov, za účelem využití - zahrádka.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb prověřil stávající užívací vztahy, kdy zjistil, že na 

pozemku p.č. 418/1 se na převážné části nachází rozparcelované zahrádky, které využívají místní 

občané na základě celkem 14 uzavřených pachtovních a nájemních smluv. Na části jsou vysazovány 

stromy a keře a je zde budována MČ Lověšice „klidová zóna“. Pozemek p.č. 245/2 se nachází poblíž 

železniční trati, pozemek je rovněž propachtován, dlouhodobě na něm zemědělsky hospodaří místní 

zemědělec. 

  

Vzhledem k citelně zvýšenému zájmu o pozemky určené k zahrádkářským účelům se nedoporučuje 

prodej pozemku pouze jednomu zájemci, a proto je nyní i s ohledem na stanovisko výboru pro místní 

část navrhováno prodej pozemku nerealizovat a ponechat stávající užívací vztahy. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu pozemků v místní 

části Lověšice z důvodu obdržení žádosti o odkup k zahrádkářským účelům.  

 

 


