
Pořadové číslo:  3/3.1.1. 

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 16.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 1126 v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutáního města Přerov - úplatný převod části pozemku p.č. 1126 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře cca 65 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 20.1.2023 konstatovala, že se jedná o část pozemku, která je 

součástí uličního prostoru ul. Lapač a pozemek p.č. 1126 je dle územního plánu vymezen pro plochy 

dopravy a převod části tohoto pozemku nedoporučila převést do vlastnictví žadatelů.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Z časových důvodů nebyla záležitost předložena k projednání v komisi. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.2.2023 po projednání podala návrh ZM neschválit záměr 

StMPr - úplatný převod části pozemku p.č. 1126 v k.ú. Žeravice z vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku s ohledem na stanovisko koordinační skupiny nedoporučuje převod části 

pozemku.  

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1126 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 696 m2 v k.ú. Žeravice je situován při 

sjezdu ze státní komunikace I. třídy I/55 směr Přerov - Olomouc na státní komunikace II./III. třídy v 

ul. Lapač v místní části Žeravice. Pozemek tvoří z části nezpevněnou účelovou komunikaci a z části 

veřejné prostranství, zeleň. 

  

O převod části pozemku p.č. 1126 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Žeravice do svého vlastnictví požádali 

manželé Ji*** a M*** K***. Část pozemku užívají již od roku 1988 jako předzahrádku k jejich 

rodinnému domu, o kterou se starají řádnou údržbou.  

  

Vzhledem ke stanovisku koordinační skupiny je předkládán orgánům obce záměr na neschválení.   

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru - úplatného převodu části pozemku p.č. 

1126 v k.ú. Žeravice z vlastnictví StMPr.  

 

 


