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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 9.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova – části   pozemku p.č. 
132, ost. pl.,   v k.ú. Žeravice.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 neschvaluje úplatný převod  části pozemku p.č.132, ostatní  plocha,  dle geometrického plánu. 
č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek p.č. 132/1, o výměře  529 m2  v  k.ú. Žeravice,  z vlastnictví 
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2 schvaluje bezúplatný převod  části pozemku p.č.132, ostatní  plocha,  dle geometrického plánu. 
č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek p.č. 132/1, o výměře  529 m2  v  k.ú. Žeravice,  z vlastnictví 
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

3 rozhodlo , že  statutární město Přerov nevyužije  předkupního práva  k pozemku p.č. 132, 
ostatní plocha, zeleň,  a k pozemku p.č. 131, zastavěná plocha a nádvoří  vše  v k.ú. Žeravice.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Žádost byla předložena k  projednání koordinační skupině, která   na  svém jednání  dne  
30.7.2010  vyslovila souhlas se vzdáním se předkupního práva k pozemku  p.č. 131, zast. pl.,  
a nádvoří  a pozemku p.č. 132, ostatní plocha, v k.ú. Žeravice. Dne 13.8.2010 koordinační 



skupina  vyslovila souhlas s převodem  pozemku p.č. 132,  ost. pl., v k.ú. Žeravice označené 
geometrickým plánem č. 452-91/2010 jako pozemek p.č. 132/2, ost. pl., o výměře 47 m2   v 
k.ú. Žeravice a vzdáním se předkupního práva k této části.  Jedná se o část pozemku   
dotčenou  přístupem k  budově  ve vlastnictví  spol. VaK Přerov.  Z tohoto  důvodu 
doporučuje  koordinační skupina převést  tento pozemek přímo  společnosti VaK.  Zbývající  
část  p.č. 132 doporučuje koordinační skupina převést  do vlastnictví statutárního města 
Přerova  bezúplatně.

Komise pro záměry

Komise pro záměry  na svém jednání dne 13.9.2010 doporučila Radě města Přerova  schválit 
záměr  statutárního města bezúplatný převod  a vzdání se  předkupního práva k pozemku p.č. 
131,  a k pozemku p.č. 132,  v k.ú. Žeravice.

Rada města

Rada města Přerova na své  95 schůzi dne 22.9.2010  usnesením č. 4046/95/6/2010 schválila 
záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod  části pozemku p.č.132 ostatní plocha,  
dle geometrického plánu. č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek p.č. 132/1, o výměře  529 
m2,  v  k.ú. Žeravice,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Rada města

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.10.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit  úplatný převod části pozemku p.č. 132,  v k.ú. Žeravice, schválit bezúplatný  
převod  části pozemku p.č. 132,  v k.ú. Žeravice  a  rozhodnout že statutární město Přerov  
neuplatnění předkupního práva  k pozemku p.č. 131,  a 132,  v k.ú. Žeravice. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 132, ostatní plocha,  v k.ú. Žeravice se nachází v blízkosti ulice  Na návsi a ulice 
Pod Lapačem,  v místní  části Přerov XII – Žeravice.  Na pozemku p.č. 131 zastavěná  plocha se 
nachází stavba vodárenského zařízení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov  a.s., 
která požádala ÚZSVM  o  převod pozemku p.č. 131 a části pozemku p.č. 132 v k.ú. Žeravice. 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  dne 10. 9. 2013 požádal odbor majetku 
města o projednání  bezúplatného a úplatného převodu v orgánech obce  a   nevyužití předkupního 
práva  k pozemku  p.č. 131, zastavěná plocha a nádvoří,  pozemku   p.č. 132, ostatní plocha  v k.ú. 
Žeravice.  Dle  sdělení  pracovníků  ÚZSVM pokud  statutární město  Přerov nevyužije  své předkupní 
právo,  bude mít  úřad povinnost tyto pozemky převést.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je  dořešení právního 
vztahu k nemovitostem uvedený v návrhu usnesení, které jsou dotčeny veřejným zájmem, tvoří 
veřejné prostranství na návsi v k.ú. Žeravice.




