
Pořadové číslo:  26/3.1.1. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

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 – části pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 152 ostatní plocha 

o výměře cca 24 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina:  

Koordinační skupina na 5. jednání dne 25.3.2022 nedoporučila převod, pouze případně nájem s tím, že 

žadatel bude upozorněn na existenci sítí v pozemku. 

 

Místní výbor Žeravice:  

Místní výbor Žeravice ve vyjádření sdělil, že historicky v tomto místě byla otevřená příkopa, která 

odváděla při přívalech část dešťových vod, aby nedocházelo k zaplavování přilehlé komunikace a 

křižovatky.  Aktuálně je požadovanou částí pozemku vedena kanalizace a je zde umístěna vstupní 

šachta kanalizace, která dle vyjádření vlastníka a provozovatele této kanalizace společnosti Vodovody 

a kanalizace Přerov a.s., by měla být trvale přístupná. Z tohoto důvodu  místní výbor s převodem 

nesouhlasil. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 40. zasedání dne 27.7.2022 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu předmětné části pozemku a 

doporučila Radě města Přerova schválit záměr nájmu předmětné části pozemku.  

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 91. schůzi dne 25.8.2022. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p,č. 152 ostatní plocha o celkové výměře 593 m2 v k.ú. Žeravice se nachází na křižovatce 

ulic Čekyňská a Pod Lapačem v místní části Žeravice. Pozemek tvoří veřejné prostranství se zelení a 

vjezdy k rodinným domům. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Paní D*** K***, bytem *** požádala o odkoupení části pozemku p.č. 152 o rozměrech 2x12 m 

navazující na pozemek s rodinným domem č.p. 52, Pod Lapačem 1, který je ve vlastnictví jejího 

manžela pana R*** K*** Uvedenou část pozemku mají s manželem záměr využít jako parkovací 

plochu a venkovní posezení.  

S ohledem na vyjádření koordinační skupiny a místního výboru byl na 40. zasedání Komise pro 

majetkové záležitosti předložen a kladně projednán návrh na neschválení záměru převodu požadované 

části pozemku a návrh na schválení záměru nájmu. Radě města Přerova bylo na 91. schůzi dne 

25.8.2022 předloženo k projednání podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova na neschválení záměru 

úplatného převodu předmětné části pozemku a schválení záměru nájmu předmětné části pozemku. O 

výsledku tohoto projednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při 

projednávání tohoto návrhu. 

  

Kanalizační šachta zmíněná ve stanovisku Místního výboru Žeravice se nachází mimo předmětnou 

část pozemku. V případě schválení záměru nájmu bude žadatel upozorněn na existenci vedení sítí 

(kanalizace a optického kabelu) a že při užívání pozemku nesmí omezit přístup ke kanalizační šachtě. 

  

  

Zastupitelstvu Přerova je předkládána k projednání záležitost záměru převodu části pozemku 

navazující na rodinný dům na ulici Pod Lapačem v místní části Žeravice, kdy pozemek je 

součástí veřejného prostranství a je zde uložena kanalizace.  

 

 


