
Pořadové číslo:  2/3.1.5. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba, pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. 

Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod spoluvlastnického podílu k id. 2/8 

pozemku p.č. 4845 lesní pozemek o výměře 4.112 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

VIAGEM a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320, do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 12. jednání dne 15.7.2022 projednala předmětnou žádost a konstatovala, 

že pozemek je součástí NPR Žebračka a sousedí s pozemky ve vlastnictví města Přerova. Proto 

doporučila, aby k žádosti bylo vyžádáno stanovisko odborného lesního hospodáře. 

 

Technické služby města Přerova, s.r.o.  

Odborný lesní hospodář Bc. Vít Navrátil svým vyjádřením ze dne 15.8.2022 nedoporučuje úplatný 

převod, neboť z hlediska správy NPR Žebračka předmětný pozemek není nikterak důležitý. Výkup 

pozemku, resp. spoluvlastnického podílu, lesní hospodář neshledává přínosným. 

 

 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 41. jednání dne 31. 8. 2022 doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu spoluvlastnického 

podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 94. schůzi konané dne 13. 10. 2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v 

k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku doporučuje neschválit záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu k 

předmětnému pozemku do vlastnictví StMPr. Zároveň konstatuje, že na výkup nejsou v rozpočtu 

odboru k dispozici finanční prostředky. V případě schválení záměru by bylo nutno žádat o rozpočtové 

opatření pro zajištění finančních prostředků na realizaci převodu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4845 lesní pozemek o celkové výměře 4.112 m2 v k.ú. Přerov se nachází v lokalitě u 

zahrádkářské kolonie poblíž Velké Laguny. Jedná se o zalesněný pozemek, jenž sousedí s NPR 

Žebračka. 

  

Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob a společnosti VIAGEM a.s., se sídlem 

Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320, která vlastní spoluvlastnický podíl k id. 2/8 

předmětného pozemku. 

  

Společnost VIAGEM a.s. se obrátila na statutární město Přerov s nabídkou odprodeje 

spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města 

Přerova. Nabídková cena činí 250,- Kč/m2, tj. celkem 257.000,- Kč. 

  

Pro informaci uvádíme, že společnost VIAGEM a.s. nabyla svůj spoluvlastnický podíl v březnu roku 

2022 za kupní cenu ve výši 4.000,- Kč.  

  

Rada města Přerova na své 94. schůzi konané dne 13. 10. 2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v 

k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod spoluvlastnického podílu k pozemku v lokalitě poblíž zahrádkářské kolonie u 

Velké Laguny do vlastnictví statutárního města Přerova, z důvodu obdržení nabídky na odkup.  

 

 


