
Pořadové číslo:  2/3.1.6. 

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 ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – částí pozemku p.č. 

28/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 160 m2 a o výměře cca 142 m2 v k.ú. Henčlov 

z vlastnictví statutárního města Přerova žadatelům 1 a 2. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost o úplatný převod na svém 7. jednání dne 22. 4. 2022. 

Nedoporučila úplatný převod pozemku žadatelům z důvodu nutnosti zachování přístupové cesty na 

sousední pozemek p.č. 92/2 v k.ú. Henčlov.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 40. zasedání dne 27. 7. 2022 doporučila Radě města 

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

úplatný převod pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov žadatelům.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 91. schůzi konané dne 25. 8. 2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Henčlov žadatelům. 

 

 



Místní výbor Henčlov 

S ohledem na skutečnost, že pozemek p.č. 28/3 slouží jako jediný přístup na sousední pozemek, místní 

výbor Henčlov souhlasil pouze s nájmem pozemku, nikoli s úplatným převodem.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit úplatný převod pozemku p.č. 28/3 

v k.ú. Henčlov, poněvadž pozemek slouží jako jediná přístupová cesta na sousední pozemek.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 28/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 302 m2 se nachází v ulici 

Zakladatelů v místní části Henčlov. Tvoří veřejné prostranství mezi rodinnými domy a slouží jako 

přístupová cesta k zahradě umístěné na pozemku p.č. 92/2 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 

Henčlov. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel dne 30. 3. 2022 žádost pana S***, bytem *** 

(žadatel 1), a pana L***, bytem *** (žadatel 2) o úplatný převod pozemku p.č. 28/3 do jejich 

vlastnictví. Pozemek sousedí se zahradami ve vlastnictví žadatelů a v případě schválení úplatného 

převodu by si jej žadatelů rozdělili na části o výměře cca 160 m2 a 142 m2.  

  

Koordinační skupina doporučila této žádosti nevyhovět s ohledem na skutečnost, že pozemek slouží 

jako jediná přístupová cesta na pozemek p.č. 92/2 v k.ú. Henčlov ve vlastnictví paní B*** bytem *** 

a tento přístup musí být zachován. Při místním šetření bylo zjištěno, že část pozemku p.č. 28/3 o 

výměře 55 m2 sousedící se zahradou na pozemku p.č. 92/2 je užívána paní J*** bez právního důvodu. 

Tato věc byla řešena uzavřením nájemní smlouvy s paní J*** dne 31.08.2022. Nájemní smlouva je 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a účelem nájmu je využití pozemku jako 

manipulační a skladovací plochy.  

  

Rada města Přerova na své 91. schůzi konané dne 25.08.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit úplatný pozemku p.č. 28/3 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku za 

zahradami rodinných domů v ulici Zakladatelů v místní části Henčlov.  

 

 


