
Pořadové číslo:  16/3.1.3. 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

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. 63 v k.ú. Žeravice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

1327 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice již koncem r. 

2017, kdy konstatovala, že pozemek se dle územního plánu nachází v ploše vymezené pro plochy BR 

– bydlení rodinné a byl by možný prodej pouze části navazující na sousední s pozemek p.č. 204. Na 9. 

jednání dne 5.6.2020 zaujala skupina shodné stanovisko. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice se k převodu pozemku vyjadřoval již v r. 2018, kdy  nesouhlasil s převodem 

žádného z požadovaných pozemků, neboť uvedené pozemky jsou 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 k nové nyní předkládané žádosti místní výbor navrhuje, aby nejprve bylo 

rozhodnuto o prodeji budovy bývalé školky, neboť záměr prodeje této budovy byl Zastupitelstvem 

města Přerova schválen v rámci projednávání předlohy tzv. zbytného majetku.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

S ohledem na skutečnost, že pozemek je součástí areálu u budovy bývalé školy, která byla navržena k 

prodeji a Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr převodu této budovy, by bylo vhodné nejprve 



odprodat budovu, neboť až s ohledem na budoucí využití budovy by byly pozemky např. odprodány 

nabyvateli této budovy, nebo by mohly být nabídnuty k prodeji třetí osobě/osobám.  

 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti dne 4. listopadu 2020 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku 

p.č. 63 v k.ú. Žeravice. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 52. schůzi dne 3.12.2020. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 63 orná půda o 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. Dle 

územního plánu je pozemek součástí ploch určených k funkčnímu využití BR – bydlení rodinné a je ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

Paní M***S***, bytem *** požádala o koupi pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice za účelem výstavby 

rodinného domu.  

Pro informaci uvádíme, že Zastupitelstvo města Přerova na 38. zasedání dne 23.4.2018 projednávalo 

žádost pana M*** K*** o koupi pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice za účelem výstavby rodinného domu 

a neschválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice. 

S ohledem na skutečnost, že pozemek je součástí oploceného areálu v okolí budovy bývalé mateřské 

školy, která je jako zbytný majetek navržena k prodeji, bylo by vhodné řešit převod budovy a 

pozemků komplexně v návaznosti na možné budoucí využití budovy a pozemek prozatím ponechat v 

majetku města.   

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

který se nachází v oploceném areálu bývalé mateřské školy v Žeravicích za účelem stavby 

rodinného domu. Budova, se kterou pozemek funkčně souvisí je navržena k prodeji.  

 

 


