
Pořadové číslo:  12/3.2.6. 

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 16.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha o 

výměře 130 m2 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana R*** 

Č***, bytem *** za kupní cenu 575.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost o odprodej pozemků na 18. jednání dne 1.11.2019, kdy k 

převodu pozemků žadateli neměla námitek. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice nesouhlasil s odprodejem ani pronájmem těchto pozemků. Místní výbor žádá 

zachovat pozemky v majetku města, kdy uvažuje využití těchto lokalit k výsadbě obecního ovocného 

sadu, nebo jiných dřevin, případně zachovat stávající stav volná zelená plocha, kterou místní výbor 

udržuje a pravidelně seče.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku konstatuje, že pozemek není využíván a  není dotčen žádnými známými 

rozvojovými záměry města.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 



Komise projednala záležitost na 12. zasedání dne 11.12.2019 a doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod 

pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice z majetku města. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 30. schůzi dne 16.1.2020 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. Záměr 

byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve lhůtě od 20.1. do 4.2.2020. Rada města Přerova na 35. 

schůzi dne 8.4.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků dle 

návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha o výměře 130 m2 oba v k.ú. 

Žeravice se nachází na konci ulice Nad Mlýnem v místní části Žeravice, v zatáčce krajské komunikace 

vedoucí do Kokor. Pozemky jsou volné, nevyužívané, z větší části zatravněné. Pozemky jsou ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. Dle územního plánu se pozemky nachází v ploše vymezení pro 

plochy RR – rekreace rodinná. 

Pan R*** Č***, bytem *** požádal o koupi pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice k 

rekreačním účelům.  

Účel využití pozemků je v souladu s územním plánem. Pozemky nejsou dotčeny žádným známým 

rozvojovým záměrem města.  

Místní výbor Žeravice nesouhlasí s odprodejem ani pronájmem pozemku a žádá zachovat stávající 

stav – zatravněná plocha s tím, že by v budoucnu mohly být na pozemcích vysázeny ovocné, či jiné 

dřeviny.  

S ohledem na záporné stanovisko místního výboru byla záležitost předložena k projednání na 12. 

zasedání Komise pro majetkové záležitosti variantně: 

VARIANTA I. 

doporučit Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku 

p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Žeravice z 

majetku statutárního města Přerova. 

VARIANTA II. 

doporučit Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního 

města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha 

o výměře 130 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

Komise na tomto zasedání schválila VARIANTU II. 

Rada města Přerova na 30. schůzi dne 16.1.2020 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 

lhůtě od 20.1 do 4.2.2020. 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny převáděných pozemků. Dle tohoto 

znaleckého posudku ze dne 17.2.2020 vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná za oba pozemky 

celkem stanovena ve výši 234.710,- Kč, t.j. cca 204,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá stanovena 

ve výši 575.000,- Kč, t.j. cca 500,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 

3.500,- Kč. Žadatel souhlasil s kupní cenou, úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a 

poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků, které tvoří 

volnou zatravněnou plochu na konci ulice Nad Mlýnem v místní části Žeravice a které žadatel 

hodlá využít k rekreaci.  

 

 


