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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                                      

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 63 orná půda o 

výměře 1000 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupin: 

Koordinační skupina projednávala žádost o převod části pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice na 12. 

jednání dne 26.7.2019, kdy zaujala stejné stanovisko jako v r. 2018 a doporučila odprodej části 

pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení. Pozemek je dle územního plánu vymezen k funkčnímu 

využití pro plochy bydlení.  

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice se vyjadřoval k převodu předmětné části pozemku na základě žádosti jiného 

žadatele dne 10.1.2018, kdy  nesouhlasil s převodem, neboť pozemek je 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. Ve vyjádření ze dne 11.7.2019 zaujímá k nové žádosti o převod stejné stanovisko, 

nesouhlasí s převodem pozemku a žádá zachovat celistvost ploch v areálu bývalé mateřské školy. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Pozemek tvoří součást uceleného areálu u budovy bývalé mateřské školy. Budova mateřské školy je 

součástí připravovaného materiálu prodeje zbytného majetku města Přerova, kdy současně budou 



řešeny i pozemky, které tvořily areál školní zahrady. Odbor správy majetku proto nedoporučuje 

schválit záměr úplatného převodu pozemku žadateli.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 9. zasedání dne 11.9.2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod části 

pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 23. schůzi dne 26.9.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 63 orná půda o celkové výměře 1327 m2 v k.ú. Žeravice je součástí oploceného areálu 

zahrady u bývalé mateřské školy v místní části Žeravice. Pozemek je zatravněný se vzrostlými stromy 

a je v majetku statutárního města Přerova. Dle územního plánu je pozemek p.č. 63 součástí ploch 

určených k funkčnímu využití BR – bydlení rodinné. 

Pan M***Č***, bytem ***požádal o koupi části pozemku p.č. 63 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. 

Žeravice za účelem výstavby rodinného domu.  

Odbor správy majetku počátkem loňského roku řešil žádost jiného zájemce o koupi předmětné části 

pozemku za účelem stavby rodinného domu. Místní výbor Žeravice nesouhlasil s převodem, neboť 

uvedený pozemek je v areálu bývalé školní zahrady a místní výbor plánuje využívat tuto plochu k 

obecním aktivitám. Zastupitelstvo města Přerova na 38. zasedání dne 23.4.2018 neschválilo záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod předmětné části pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice z 

majetku města. Vzhledem k tomu, že je připravován materiál týkající se prodeje zbytného nemovitého 

majetku města, jehož součástí je i budova bývalé mateřské školy v Žeravicích včetně souvisejících 

pozemků je předkládán návrh neschválit záměr převodu předmětného pozemku žadateli, aby byla 

zachována celistvost areálu s budovou a takto mohla být nabídnuta k prodeji. 

  

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

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

zde postavit rodinný dům.  

 

 


