
Pořadové číslo:  26/3.1.12. 

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 – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 6840/2, p.č. 

6840/3, p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 6768/1 a část p.č. 6768/2 oba v k.ú. 

Přerov a úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3 a p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 

6840/2 ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 orná půda o výměře 2652 m2 a p.č. 

6840/19 orná půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerova za pozemek p.č. 6768/1 ostatní plocha o výměře 4753 m2 a část pozemku p.č. 6768/2 

orná půda o výměře cca 3547 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, se 

sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, v hospodaření Střední školy zemědělské, se sídlem 

Přerov, Osmek 47 bez doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 6840/2 

ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 orná půda o výměře 2652 m2 a p.č. 6840/19 orná 

půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, hospodaření Střední 

školy zemědělské, se sídlem Přerov, Osmek 47. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost na 2. jednání dne 21.1.2022, kdy nedoporučila převod ani 

navrhovanou směnu pozemků a to s ohledem na zpracovaný Regulační plán Michalov – Žebračka 

Přerov a nepotřebnost nabízených pozemků pro město. 

Samostatné vyjádření oddělení územního plánování viz příloha.  



Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Nabízené pozemky p.č. 6768/1 a p.č. 6768/2 oba v k.ú. Přerov nejsou dle vyjádření odborného lesního 

hospodáře statutárního města Přerova využitelné, proto směnu nedoporučujeme.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 38. zasedání dne 1.6.2022 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr směny pozemků dle bodu 1. návrhu usnesení ani 

bezúplatného převodu pozemků dle bodu 2. návrhu usnesení.  

 

Rada města Přerova:  

Rada města Přerova na 87. schůzi dne 16.6.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr směny pozemků dle bodu 1. návrhu usnesení ani bezúplatného převodu pozemků dle bodu 2. 

návrhu usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6840/2 ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 orná půda o výměře 2652 m2 a p.č. 

6840/19 orná půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov jsou součástí oploceného areálu zahradnictví 

Střední školy zemědělské, se sídlem Přerov, Osmek 47. Pozemky jsou v majetku statutárního města 

Přerova. Ostatní pozemky v areálu jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje. 

Pozemky p.č. 6768/1 ostatní plocha o výměře 4753 m2 a p.č. 6768/2 orná půda o celkové výměře 

26663 m2 oba v k.ú. Přerov jsou součástí oploceného areálu Střední školy zemědělské, se sídlem 

Přerov, Osmek 47 a jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje v hospodaření Střední školy zemědělské. 

Tyto pozemky přímo sousedí s lesními pozemky NPR Žebračka v majetku statutárního města Přerova  

  

Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, jako zřizovatel Střední školy zemědělské, 

požádal o bezúplatný převod pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3 a p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov z 

majetku města, případně navrhl směnu těchto pozemků za pozemek p.č. 6768/1 a části p.č. 6768/2 oba 

v k.ú. Přerov. Dle sdělení ředitele školy je záměrem školy opravit, či nově vybudovat oplocení 

pozemků v zahradnictví, které je ve velmi špatném stavu a skutečnost, že škola není vlastníkem všech 

pozemků v areálu by mohla realizaci oplocení komplikovat – i z hlediska financování (dotace atp.).  

  

Záležitost byla projednána na 2. jednání koordinační skupiny dne 21.1.2022, která nedoporučila 

převod ani navrhovanou směnu pozemků a to s ohledem na zpracovaný Regulační plán Michalov – 

Žebračka Přerov a nepotřebnost nabízených pozemků pro město.  

Zastupitelstvo města Přerova dne 26.8.2019 vydalo formou opatření obecné povahy Regulační plán 

Michalov - Žebračka, který nabyl právní účinnosti dne 27.prosince 2019. Součástí řešeného území je i 

část stávajícího areálu zahradnictví Střední školy zemědělské a pozemky p.č. 6840/2,3,19 vše v k.ú. 

Přerov v majetku města.  

  

Umístění oplocení je možno řešit souhlasem města - formou uzavření smlouvy o právu provést stavbu. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu a záměr směny 

pozemků v majetku města, které jsou součástí areálu zahradnictví Střední školy zemědělské v 

Přerově a jsou součástí území řešeného Regulačním plánem Michalov-Žebračka.  

 

 


