
Pořadové číslo:  10/3.1.1. 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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. 1435 v k.ú. Žeravice. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1435, zahrada o 

výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana L*** K***, 

bytem ***  

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 12. jednání dne 26. 7. 2019, kdy projednala žádost o 

odkup pozemku p.č. 1435 v k. ú. Žeravice, doporučila oslovit vlastníka sousedního pozemku, zda 

nemá o odprodej také zájem.  

 

Místní výbor Žeravice 

Místní výbor Žeravice se seznámil s žádostí  a navrhuje, aby byl pozemek p.č. 1435 v k.ú. Žeravice 

odprodán vlastníkovi sousedního pozemku, včetně pozemku pod jeho chatou, protože s jeho pozemky 

sousedí s větší části než s pozemky žadatele. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb provedl šetření na místě samém, souhlasí se stanoviskem 

místního výboru a rovněž navrhuje pozemek p.č. 1435 odprodat vlastníkovi sousedního pozemku, 

který o něj projevil také zájem. Pozemek i v terénu viditelně navazuje na pozemek v jeho vlastnictví, 

udržuje ho a provádí zde pravidelné seče. Zároveň bylo zjištěno, že není dořešen majetkoprávní vztah 

k pozemku p.č. 1436, který je stále ve vlastnictví SMPr. Při prodeji pozemku p.č. 1435 vlastníkovi 

sousedního pozemku by byl zároveň řešen i odprodej pozemku p.č. 1436 do jeho vlastnictví. 



Jelikož dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování 

Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávním jednání, je v případech, že k 

jednomu záměru je podáno více žádostí, postupováno formou výběrového řízení, předložil Odbor 

správy majetku Komisi pro majetkové záležitosti k projednání i tuto variantu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 10. jednání konaném dne 2. 10. 2019 projednala tři varianty 

převodu (podrobně rozepsány v důvodové zprávě) a doporučila Radě města Přerova VARIANTU II, 

dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 25. schůzi dne 17. 10. 2019 po projednání podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1435, zahrada o 

výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví žadatele. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1435, zahrada o výměře 50 m2 a pozemek p.č. 1436, zastavěná plocha o výměře 13 m2 

se nachází v místní části Přerova – Žeravicích. Jedná se o pozemky v chatové kolonii, nacházející se 

ve svažitém terénu. Pozemek p.č. 1435 je volným pokračováním pozemku p.č. 1441, ve vlastnictví 

pana D*** Ž***, bytem ***, a pozemek p.č. 1436, je zastavěn stavbou chaty ev. č. 3 rovněž ve 

vlastnictví pana D*** Ž***. 

Pozemek p.č. 1435 i pozemek p.č. 1436 jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost pana L*** K***, bytem *** o odprodej pozemku p.č. 1435 v 

k.ú. Žeravice, za účelem umístění nádrže na dešťovou vodu. Pan K*** vlastní pozemek p. č. 1434, 

který malou částí sousedí s pozemkem p.č. 1435. 

  

Žádost byla projednána v koordinační skupině, která stanovila, že má být osloven i vlastník pozemku 

p. č. 1441, 1442 a 1443 pan D*** Ž***, s dotazem zda i on nemá zájem o odkup pozemku p. č. 1435, 

jelikož s jeho pozemky sousedí předmětný pozemek ve větší části a i na místě samém funkčně souvisí 

spíše s pozemky v jeho vlastnictví. Pan Ž*** reagoval s tím, že pozemek samozřejmě odkoupit chce, 

podal také žádost o odkup pozemku p.č. 1435 a současně požádal i o odkup pozemku p.č. 1436, pod 

stavbou chaty ev. č. 3, která je rovněž v jeho vlastnictví. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb provedl šetření na místě samém. Pozemek i v terénu 

viditelně navazuje na pozemek p.č. 1441 ve vlastnictví pana Ž***, ten jej udržuje, provádí zde 

pravidelné seče. Zároveň není dořešen majetkoprávní vztah k pozemku p.č. 1436, který je stále ve 

vlastnictví SMPr a pan Ž*** vlastní stavbu chatky ev. č. 3, kterou je tento pozemek zastavěn. Při 

prodeji pozemku p.č. 1435 panu Ž*** by byl zároveň řešen i odprodej pozemku p.č. 1436 do jeho 

vlastnictví. 

  

Komisi pro majetkové záležitosti bylo k projednání předloženo variantně: 

  

VARIANTA I 

  

1. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 

50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana L*** K***, bytem 

***,  

  



2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města 

Přerova do vlastnictví pana D*** Ž***, bytem ***,  

  

3. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1436, zastavěná plocha 

nádvoří o výměře 13 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana 

D*** Ž***, bytem ***,  

  

  

VARIANTA II 

  

1. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 

50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana D*** Ž***, bytem 

***,  

  

2. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1436, zastavěná plocha 

nádvoří o výměře 13 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana 

D*** Ž***, bytem ***,  

  

  

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města 

Přerova do vlastnictví pana L*** K***, bytem ***,  

  

VARIANTA III 

  

1. schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 

50 m2, v k.ú. Žeravice a vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku. 

  

2. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1436, zastavěná plocha 

nádvoří o výměře 13 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana 

D*** Ž***, bytem ***,  

  

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučila Radě města Přerova variantu II ve znění 

návrhu usnesení, Rada města Přerova tuto variantu schválila. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán ke konečnému projednání záměr převodu pozemku 

p.č. 1435 v k.ú. Žeravice, z důvodu obdržení žádosti o odkup od pana L*** K***.  

 

 


