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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: 

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 666 v k.ú. Žeravice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 666 lesní pozemek o výměře 276 m2 v k.ú. Žeravice z 

vlastnictví paní A*** G***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 2. jednání dne 30.1.2020 projednala nabídku bezúplatného převodu pozemku 

do majetku města a převod doporučila.  

 

Místní výbor Žeravice: 

MV Žeravice uvítal nabídku vlastníka pozemku a doporučuje realizaci převodu pozemku do majetku 

města. Na pozemku se nachází kaple, která historicky k místní části patří a byla nedávno 

zrekonstruována na náklady místních občanů.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na 14. jednání dne 19.2.2020 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr bezúplatného převodu pozemku do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova 33. schůzi dne 5.3.2020 schválila záměr statutárního města Přerova bezúplatný 

převod pozemku do majetku statutárního města Přerova a na 35. schůzi dne 8.4.2020 podala návrh 



Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod pozemku do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 666 lesní pozemek o výměře 276 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v okrajové části místní 

části Žeravice, v zatáčce krajské komunikace vedoucí do obce Kokory. Na pozemku se nachází stavba 

– kaple Sv. Marka dosud neevidovaná v katastru nemovitostí. Pozemek je ve vlastnictví paní A*** 

G***, bytem ***. 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj provádí v katastrálním území Žeravice revizi katastrálního 

operátu a v rámci této revize vyzval paní G***, jako vlastníka pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice k 

zápisu stavby kaple do katastru nemovitostí. Paní G*** dohledala zmínky o existenci kaple až k roku 

1880, ale bohužel ani v Okresním archivu v Henčlově se nepodařilo najít doklady o vlastníkovi kaple. 

Paní G*** se následně dostavila na odbor správy majetku s nabídkou bezúplatného převodu pozemku 

p.č. 666 v k.ú. Žeravice do majetku města. Sdělila, že kaple nikdy nepatřila jí ani jejím předkům, ale 

jako rodačka z místní části Žeravice má zájem, aby místo se stavbou zůstalo zachováno pro místní část 

Žeravice, kteří se o památku a její okolí starají.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod pozemku v 

okrajové části místní části Žeravice, na kterém se nachází Kaple Sv. Marka.  

 

 


