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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci z majetku 
statutárního města Přerova –pozemku p.č. 231 v k.ú. Žeravice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 231, ostatní 

plocha, o výměře 181 m2 v k.ú. Žeravice.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala žádost o odprodej pozemku p.č. 231 v k.ú. Žeravice  na 10. 
jednání konaném dne 13.6.2014 a prodej pozemku nedoporučila. Jedná se o funkční chodník 
propojující ulice Na návsi a Pod lesem.

Osadní výbor Žeravice:

Osadní výbor Žeravice nesouhlasí s převodem pozemku, protože tvoří funkční pěšinu 
spojující ulice Na Návsi a Pod Lesem.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na 42. zasedání konaném dne 18.6.2014 doporučila Radě města Přerova 
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova - neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemku dle návrhu usnesení.



Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb nedoporučuje převod uvedeného pozemku, 
neboť tvoří pěšinu mezi ulicemi Na Návsi a Pod Lesem využívanou občany místní části. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 94. schůzi konané dne 9.7.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 231 v k.ú. 
Žeravice.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 231, ostatní plocha, o celkové výměře 181 m2 v k.ú. Žeravice tvoří proluku 
mezi rodinnými domy a navazujícími zahradami za těmito domy na ulici Na návsi v místní 
části Žeravice. Pozemkem vede pěšina, která spojuje ulice Na Návsi a Pod Lesem. Pěšina je 
pravidelně sečena a využívána občany. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.
Vlastník jednoho z domů sousedícího s uvedeným pozemkem pan T*** H*** požádal o jeho 
koupi. Jako důvod uvádí zajištění bezpečnosti a ochrany jeho nemovitostí, kdy dochází k 
poškozování oplocení zahrady a fasády domu z důvodu malé šíře pozemku v místě u domu p. 
H*** cca 1 m. Pěšina se dále mírně rozšiřuje a při vyústění v ulici Pod lesem má šíři cca 2,5 
m.
Na základě provedeného místního šetření bylo zjištěno, že pozemkem vede pěšina, která 
vyúsťuje v ulici Pod Lesem – u mostu přes Olešnici. Pěšina je využívána a zjevně pravidelně 
sečena. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán záměr převodu pozemku, který tvoří pěšinu 
spojující ulice Na Návsi a Pod Lesem v místní části Žeravice, kdy o převod požádal 
vlastník sousedních nemovitostí,


