
Pořadové číslo:  26/3.1.7. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

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 vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 trvalý travní porost o celkové výměře 

49.604 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1143/1 trvalý travní porost o výměře cca 

5.000 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na svém 10. jednání dne 3. 6. 2022 a s ohledem na 

vyjádření správce honitby převod pozemku nedoporučila. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti projednala žádost na svém 39. zasedání konaném dne 29. 6. 2022 a 

doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného 

převodu pozemku p.č. 1143/1 či jeho části z majetku statutárního města Přerova žadatelce.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 90. schůzi konané dne 4. 8. 2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. 



Veselíčko u Lipníka nad Bečvou žadatelce a dále návrh neschválit úplatný převod části předmětného 

pozemku žadatelce.  

 

Technické služby města Přerova, s.r.o. (správce honitby Svrčov Bc. Vít Navrátil) 

Předmětný pozemek je součástí honitby Svrčov, kterou TSMPr užívají k mysliveckému hospodaření. 

Správce honitby Svrčov nedoporučuje převod předmětného pozemku, jelikož by se tak městu Přerovu 

jakožto vlastníku lesa znemožnil přístup na okolní lesní pozemky a ztížilo by se jejich 

obhospodařování. Pozemek je brán jako nedílná součást LHC PŘEROV 2 a slouží k jeho správě a 

údržbě. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb souhlasí se stanoviskem koordinační skupiny a správce 

honitby a doporučuje neschválit úplatný převod předmětného pozemku či jeho části. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1143/1 trvalý travní porost o celkové výměře 49.604 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou se nachází severně od obce Veselíčko. Leží v údolí mezi zalesněnými pozemky tvořícími les 

Lukavec a tvoří jej převážně travnatá plocha. Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na LV 952 pro obec 

Veselíčko, k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Pozemek je součástí honitby Svrčov, jejímž držitelem je statutární město Přerov. Město Přerov 

honitbu pronajímá Technickým službám města Přerova, s.r.o. na základě nájemní smlouvy č. 

SML/1268/2019 uzavřené dne 25. 7. 2019. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel žádost paní Z*** B***, bytem *** o odprodej 

pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví statutárního města Přerova, a 

to za účelem využití pozemku jako pastviny pro koně.  

  

Následně po sdělení nesouhlasného stanoviska koordinační skupiny žadatelka požádala o odprodej 

části předmětného pozemku o výměře cca 5.000 m2.  

  

Správce honitby Svrčov odprodej předmětného pozemku nedoporučuje, poněvadž odprodej by 

zásadním způsobem ztížil obhospodařování okolních lesních porostů – pozemek se nachází v údolí a 

jsou k němu svedeny přibližovací linky a svážnice. V rámci mysliveckého hospodaření je pozemek 

využíván jako myslivecké políčko. Pozemek je řádně udržován. 

  

Na základě opatření obecné povahy ze dne 18. 1. 2008, kterým se vydává územní plán nebo regulační 

plán, podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsána obec Veselíčko, jako 

oprávněný z předkupního práva k pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že je pozemek nedílnou součástí honitby, zajišťuje přístup na okolní lesní 

porosty a plní též funkci políčka v mysliveckém hospodaření, odbor správy majetku nedoporučuje 

pozemek odprodat. 

  

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

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, jenž je součástí honitby Svrčov, z vlastnictví StMPr.  

 

 


