
Pořadové číslo:  3/3.1.5. 

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 16.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 a 454, vše v k.ú. Penčice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449 trvalý travní porost o výměře 68 475 m2, pozemku 

p.č. 451 ostatní plocha o výměře 2 337 m2 a pozemku p.č. 454 ostatní plocha o výměře 3 331 m2, vše 

v k.ú. Penčice. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 1. jednání dne 6.1.2023, zkonstatovala, že předmětné 

pozemky jsou dle územního plánu vymezeny pro plochy zemědělské s umístěním biokoridoru. Záměr 

žadatele je tedy v tomto území přípustný, ale pozemky vymezené územním plánem pro plochy 

biokoridorů město neodprodává, naopak vykupuje. Z uvedeného důvodu koordinační skupina převod 

pozemků žadateli nedoporučila. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

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

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 1. zasedání konaném dne 25.1.2023 doporučila Radě města 

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

úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449 trvalý 



travní porost o výměře 68 475 m2, pozemku p.č. 451 ostatní plocha o výměře 2 337 m2 a pozemku 

p.č. 454 ostatní plocha o výměře 3 331 m2, vše v k.ú. Penčice. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 9. schůzi konané dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 449 trvalý travní porost o výměře 68 475 m2, pozemku p.č. 451 ostatní 

plocha o výměře 2 337 m2 a pozemku p.č. 454 ostatní plocha o výměře 3 331 m2, vše v k.ú. Penčice. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 449 trvalý travní porost o výměře 68 475 m2, pozemek p.č. 451 ostatní plocha, neplodná 

půda o výměře 2 337 m2 a pozemek p.č. 454 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3 331 m2, 

všechny v k.ú. Penčice se nachází v Přerově, místní části Penčice, v chatové oblasti na ulici K Lesu. 

Nachází se na nich veřejně přístupné travnaté plochy v okolí vodního toku Říka. Pozemky jsou ve 

vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost pana Martina Čudy, bytem Buk 24, 751 21 o odprodej 

pozemků p.č. 449, 451 a 454 v k.ú. Penčice. Záměrem pana Čudy je revitalizace lokality nivy vodního 

toku „Říka“ a zřízení tůní za účelem zadržení vody v krajině, zlepšení odtokových poměrů lokality a 

vytvoření lokálního biocentra s krajinnými prvky, které výrazně pomohou krajině, která trpí suchem. 

Na projekt hodlá částečně čerpat dotace z Evropského fondu pro komunální rozvoj, operační program 

životního prostředí, zbytek hodlá uhradit z vlastních zdrojů. Dále sdělil, že si vybranou lokalitu nechal 

posoudit zástupcem agentury ochrany přírody a krajiny, který ji označil pro tento záměr za 

„vynikající“. Díky projektu má dojít k vytvoření podmínek pro život organismů vázaných na vodní 

režim. Do prací na vybudování biocentra se mají dle jeho sdělení zapojit i lidé bez domova, pro které 

to má být pracovní terapie, mají vykonávat nekvalifikované práce a díky tomu získat ztracenou 

sebedůvěru a úctu k sobě samým, což jim pomůže se začlenit zpět do společnosti. 

  

Dle územního plánu jsou pozemky vymezeny pro plochy zemědělské s umístěním biokoridoru, záměr 

žadatele je tedy v tomto území přípustný. 

  

Komisi pro majetkové záležitosti byl předložen materiál variantně schválit/neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 449 trvalý travní porost o výměře 68 475 m2, pozemku p.č. 451 ostatní plocha o výměře 

2 337 m2 a pozemku p.č. 454 ostatní plocha o výměře 3 331 m2, vše v k.ú. Penčice. Komise po 

projednání zvolila variantu II převod pozemků neschválit.  

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

Penčice, nacházejících se v chatové oblasti v okolí vodního toku Říka, z důvodu obdržení žádosti 

o odkup za účelem vybudování tůní.  

 

 


