
Pořadové číslo:  6/3.1.7. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 835 v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 835 ovocný sad o 

výměře 3222 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 2. jednání dne 25.1.2019, kdy  převod pozemku 

nedoporučila – pozemek je dle územního plánu v ploše bydlení, ale měl by zůstat jako rezerva pro 

přístup a vedení sítí do rozvojové lokality pro bydlení  

 

Místní výbor Žeravice: 

MV Žeravice nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku doporučuje ponechat pozemek v majetku města, pozemkem je vedeno 

nadzemní vedení VN, což využití pozemku velmi omezuje, v budoucnu by mohl být využit nejen pro 

přístup a sítě do rozvojové lokality, ale pro umístění kontejnerového stanoviště a zeleň.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záležitost na 6. zasedání dne 29.5.2019, kdy doporučila 

Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu 

pozemku p.č. 835 v k.ú. Žeravice z majetku města. 



 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 17. schůzi dne 13.6.2019. O výsledku projednání bude 

zastupitelstvo informováno zpravodajem při projednávání tohoto materiálu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 835 ovocný sad výměře 3222 m2 v k.ú. Žeravice se nachází ulici Pod Lapačem u 

odbočky na účelovou komunikaci. Pozemek je volný nevyužívaný, se vzrostlými stromy, je zde 

vedeno nadzemní vedení VN. Pozemek je v majetku statutárního města Přerova.  

Pan T*** Č***, bytem ***požádal o koupi tohoto pozemku za účelem stavby rodinného domu.  

Pozemek je dle územního plánu vymezen pro plochy bydlení. Koordinační skupina i Místní výbor 

Žeravice doporučili ponechat pozemek v majetku města jako rezervu pro přístup do navazující lokality 

pro bydlení a pro umístění sítí pro tuto lokalitu. Navíc existence nadzemního vedení VN (ochranné 

pásmo VN činí 12 m) prakticky umístění stavby na pozemku znemožňuje. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku 

na ulici Pod Lapačem v místní části Žeravice.  

 

 


