
Pořadové číslo:  38/3.1.3. 

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 13.04.2018 

Návrh pro 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 4. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 a p.č. 200 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                                      

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku 

p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2 a pozemku p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2 oba v 

k.ú. Žeravice. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 63 orná půda o 

výměře 1327 m2 a pozemku p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2 oba v k.ú. Žeravice. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu pozemku p.č. 63 a pozemku p.č. 200 v k.ú. 

Žeravice na 20. jednání dne 10.11.2017, kdy z důvodu zachování plochy v okolí budovy bývalé 

mateřské školy nedoporučila převod pozemku p.č. 200 v k.ú. Žeravice. U pozemku p.č. 63 

konstatovala, že by byl možný prodej pouze části navazující na sousední s pozemek p.č. 204. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice ve vyjádření ze dne 10.1.2018 nesouhlasil s převodem žádného z požadovaných  

pozemků, neboť uvedené pozemky jsou v areálu bývalé školní zahrady a místní výbor plánuje 

využívat tuto plochu k obecním aktivitám – plánuje sportovní využití pro seniory, dětské centrum, pro 

pořádání letních slavností - jako místo pro setkávání občanů nejen místní části.  

 

 

 



Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 40. zasedání dne 31.1.2018 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního města Přerova 

úplatném převodu pozemků p.č. 63 a p.č. 200 oba v k.ú. Žeravice a tento záměr města neschválilo.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 86. schůzi dne 22.2.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si 

vyhradilo rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 63 a 

pozemku p.č. 200 oba v k.ú. Žeravice z majetku města a dále podala Zastupitelstvu města Přerova 

tento záměr města schválit. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2 a p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2 oba v k.ú. 

Žeravice jsou součástí oploceného areálu zahrady u bývalé mateřské školy v místní části Žeravice. 

Pozemky jsou zatravněné se vzrostlými stromy a jsou v majetku statutárního města Přerova. Dle 

územního plánu je pozemek p.č. 63 součástí ploch určených k funkčnímu využití BR – bydlení 

rodinné a pozemek p.č. 200 součástí ploch určených k funkčnímu využití S – smíšené obytné. 

Pan M*** K***, bytem ***požádal o koupi pozemku p.č. 63, nebo pozemku p.č. 200 oba v k.ú. 

Žeravice za účelem výstavby rodinného domu.  

Odbor správy majetku vyžádal stanovisko Místního výboru Žeravice k uvedené žádosti, kdy výbor 

sdělil, že nesouhlasí s převodem žádného z požadovaných pozemků, neboť uvedené pozemky jsou v 

areálu bývalé školní zahrady a místní výbor plánuje využívat tuto plochu k obecním aktivitám. Prostor 

chtějí využít pro umístění sportovní centra pro seniory (cvičební prvky), případně i pro dětské 

centrum. Dále má výbor záměr v lokalitě pořádat letní společenské aktivity (zahradní slavnosti) a 

využít tuto plochu jako místo pro setkávání občanů při různých dalších aktivitách. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemků, 

které se nachází v oploceném areálu bývalé mateřské školy v Žeravicích, kdy žadatel má záměr 

zde postavit rodinný dům.  

 

 


