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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova – částí pozemků p.č. 169 a p.č. 387 oba v k.ú. Žeravice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 169, trvalý travní 
porost, o výměře cca  15 m2  a části pozemku p.č. 387, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 55 m2

oba v  k.ú. Žeravice.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Osadní výbor Žeravice

Osadní výbor Žeravice ve svém vyjádření ze dne 8.8.2012 upozorňuje, že na požadované části 
pozemku se nachází studna a je zde vedena kanalizace. Navíc se na pozemku nachází vzrostlé 
stromy - jedle. Výstavbou garáže by došlo ke zmenšení plochy určené územním plánem k 
výstavbě RD. Na druhou stranu osadní výbor uvádí, že pozemky jsou zarostlé a nejsou 
dlouhodobě účelně využívané. Osadní výbor navrhuje tyto připomínky zvážit.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záměr města - úplatný převod částí pozemků p.č. 169 a p.č. 
387 oba v k.ú. Žeravice na 48. schůzi konané dne 18.9.2012 a podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova tento záměr města neschválit.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 169, trvalý travní porost, o celkové výměře 1114 m2  a pozemek p.č. 387, 
zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 226 m2 oba v k.ú. Žeravice tvoří veřejné prostranství -



zeleň po levé straně místní komunikace ul. U stadionu v místní části Žeravice.  Pozemky jsou 
nevyužívané. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

L.J. a P.J. požádali o odprodej částí pozemků p.č. 169 a p.č. 387 oba v k.ú. Žeravice o celkové 
výměře cca 70 m2 za účelem stavby garáže. 

Žádost byla projednána na 6. jednání koordinační skupiny dne 13.4.2012, která nedoporučila 
odprodej požadovaných částí pozemků, neboť pozemky jsou součástí ploch vymezených územním 
plánem jako stávající plochy pro bydlení - bydlení rodinné. 

Osadní výbor Žeravice ve svém stanovisku ze dne 8.8.2012 upozorňuje, že na dotčených 
částech pozemků je studna a vedení kanalizace. Na okraji pozemků se nachází vzrostlé stromy - jedle. 
Záměrem výstavby garáže by byla zmenšena plocha využitelná pro účely stavby RD. Na druhou stranu 
jsou pozemky zarostlé a  nevyužívané. Osadní výbor navrhuje zvážit uvedené připomínky.

Rada města Přerova projednala záměr města - úplatný převod částí pozemků p.č. 169 a p.č. 
387 oba v k.ú. Žeravice na 48. schůzi konané dne 18.9.2012 a podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova tento záměr města neschválit.

Odbor správy majetku a komunálních služeb prověřil možnost umístění rodinného domu na 
pozemcích. Dle vyjádření odboru koncepce je možno na pozemky umístit dva rodinné domy. Odbor 
správy majetku v případě neschválení záměru převodu částí pozemků p.č. 166 a p.č. 387 v rozsahu dle 
návrhu usnesení zpracuje podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na odprodej pozemků za účelem 
stavby dvou rodinných domů.

L.J. a P.J. požádali o odprodej částí pozemků p.č. 169 a p.č. 387 oba v k.ú. Žeravice o 
výměře cca 70 m2 za účelem stavby garáže. Koordinační skupina konstatovala, že pozemky jsou 
určeny pro bydlení rodinné a nedoporučila odprodej části pro stavbu garáže, čímž by došlo ke 
znemožnění budoucí zástavby RD. Rada města Přerova na 48. schůzi konané dne 18.9.2012 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr města - úplatný převod částí 
pozemků p.č. 166 a p.č. 387 oba v k.ú. Žeravice v rozsahu dle návrhu usnesení.




