
Pořadové číslo:  2/3.1.7. 

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 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 z vlastnictví 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

91/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví žadatelů. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost na svém 15. jednání dne 9. 9. 2022 a konstatovala, že pozemek 

je součástí ploch, jež jsou územním plánem vymezeny pro plochy veřejných prostranství pro dopravu, 

a měl by proto zůstat ve vlastnictví města. U pozemků, které jsou součástí takových ploch, jsou 

zřizována pro město Přerov předkupní práva a jsou městem vykupovány. Navíc zde není přípustné 

umisťování jakýchkoli staveb. Koordinační skupina doporučuje pouze nájem pozemku.  

 

Místní výbor Lýsky 

Místní výbor byl požádán o stanovisko. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 94. schůzi konané dne 13.10.2022 po projednání podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité 

věci – části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

žadatelů. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit záměr úplatného převodu 

předmětné části pozemku a řešit záležitost nájmem. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 91/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 2.684 m2 se nachází v místní části 

Lýsky, kde tvoří veřejné prostranství mezi rodinnými domy v ulici Za Vodou. Na pozemku je 

umístěna komunikace III. třídy, chodníky a plochy veřejné zeleně. Pozemek je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel žádost manželů D***, bytem *** o úplatný 

převod či nájem části pozemku p.č. 91/1, a to za účelem vybudování garáže či parkovacího stání pro 

dodávky, které žadatelé využívají k podnikatelské činnosti. Žadatelé jsou vlastníky pozemku p.č. 115, 

jehož součástí je stavba č.p. 17 rodinný dům, a pozemku p.č. 90, jehož součástí je stavba č.p. 21 

rodinný dům. Žadatelé poukazují na nedostatek parkovacích míst v dané lokalitě. 

  

Žadatelé své dodávky dosud parkují na části pozemku p.č. 413 ostatní plocha v k.ú. Lýsky, na 

zpevněné ploše vedle garáží. Manželé N*** původně žádali o úplatný převod této zpevněné plochy do 

svého vlastnictví, nicméně koordinační skupina konstatovala, že pozemek p.č. 413 v k.ú. Lýsky je v 

územním plánu vymezen pro plochy krajinné zeleně s umístěním biokoridoru, a nedoporučila úplatný 

převod. Zároveň poukázala na fakt, že ani odstavování vozidel zde není přípustné. 

  

Koordinační skupina při projednávání žádosti týkající se pozemku p.č. 91/1 nedoporučila realizovat 

úplatný převod, poněvadž pozemek je dle územního plánu vymezen jako plocha veřejných prostranství 

pro dopravu, a zároveň upozornila na skutečnost, že na předmětné části pozemku nelze povolit 

umístění jakékoli stavby, vč. stavby garáže. Doporučila řešit věc nájmem předmětné části pozemku, 

která by byla využita jako manipulační plocha pro parkování vozidel ve vlastnictví žadatelů. 

  

S žadateli bylo následně jednáno o možnosti nájmu předmětné části pozemku, přičemž žadatelé 

deklarovali, že preferují úplatný převod, ale pokud úplatný převod nebude schválen, budou případně 

souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy. Pro informaci uvádíme, že Rada města Přerova bude 

projednávat uzavření nájemní smlouvy s manželi N*** za konkrétních podmínek na své 4. schůzi dne 

24. 11. 2022.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán materiál řešící záměr úplatného převodu části 

pozemku v ulici Za Vodou v Lýskách z vlastnictví statutárního města Přerova za účelem 

vybudování parkovacího místa.  

 

 


