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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 17.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5.11. 
2012

Předkladatel:   MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku 
                        a komunálních služeb
                        MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
                        ZDENĚK KADLEC, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5388/1, p.č. 5388/5, oba v k.ú. Přerov. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva 
k pozemkům p.č. 5388/1, zahrada, o výměře 2525 m2, p.č. 5388/5 , zahrada, o výměře 1108 
m2, oba v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na schůzi dne 2.10.2012 usnesením č. 1900/49/6/2012 zrušila usnesení 
Rady města Přerova č. 3325/81/6/2010 ze dne 17.2.2010, kterým schválila záměr statutárního 
města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
částí pozemků p.č. 5388/1 zahrada o výměře cca 600 m2, p.č. 5388 ZE-GP o výměře cca 300 
m2, oba v k.ú. Přerov a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se 
předkupního práva k pozemkům p.č. 5388/1, zahrada, o výměře 2525 m2, p.č. 5388/5, 
zahrada, o výměře 1108 m2, oba v k.ú. Přerov.

Důvodová zpráva: 



Pozemky  p.č. 5388/1, zahrada, o výměře 2525 m2, p.č. 5388/5 , zahrada, o výměře 1108 m2, 
se nachází v zahrádkářské kolonii za bývalými kasárnami na Želatovské ulici. Manželé F., 
jako vlastnící těchto pozemků učinili  v roce 2009 statutárnímu městu Přerov nabídku na 
převod části pozemků p.č. 5388/1 zahrada o výměře cca 600 m2 a p.č. 5388 ZE-GP o výměře 
cca 300 m2, které jsou v jejich společném jmění manželů do vlastnictví statutárního města 
Přerova ( po tzv. digitalizací pozemků v k.ú. Přerov  v roce 2010 došlo ke změně v číslování 
pozemků  - pozemek p.č. 5388 ZE-GP má nyní nové označení p.č.5388/5). Nabídku 
odůvodnili tím, že výše uvedené pozemky jsou na základě  územního plánu  města Přerova 
dotčeny veřejně prospěšnou stavbou / v tomto případě stavbou komunikace/  a  na  základě  
ustanovení  §101  zák. 183/2006 Sb. / Stavební zákon /,  má obec předkupní právo  k  těmto  
pozemkům. Pozemek se nachází v lokalitě vymezené územním plánem částečně pro plochy 
bydlení – bydlení kombinované  (rodinné a bytové), částečně pro návrhové plochy  veřejných 
prostranství pro dopravu. Rada města Přerova usnesením č. 3325/81/6/2010 ze dne 17.2.2010 
schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5388/1 zahrada o výměře cca 600 m2, p.č. 
5388 ZE-GP o výměře cca 300 m2, oba v k.ú. Přerov. Manželé F.  byli vyzváni, aby žádost 
doplnili o geometrický plán  a znalecký posudek na část pozemků, které mají být předmětem 
převodu a návrh na uzavření kupní smlouvy, jak má na mysli ustanovení §101  zák. 183/2006 
Sb. / Stavební zákon /.  Požadované podklady však  nebyly na statutární město Přerov ze 
strany manželů F. dodány. Dne 6.9.2012 obdrželo statutární město Přerov jejich žádost, aby 
se vzdalo předkupního práva k pozemkům p.č. 5388/1, p.č. 5388/5, oba v k.ú. Přerov. 

Koordinační skupina žádost projednala dne 15.1.2010 a vyslovila souhlas s převodem částí 
pozemků územním plánem určené částečně pro plochy bydlení – bydlení kombinované 
(rodinné a bytové), částečně pro návrhové plochy  veřejných prostranství pro dopravu výše 
uvedených pozemků. Komise pro záměry žádost projednala dne 1.2.2010 a doporučila Radě 
města Přerova schválit záměr úplatného převodu.Rada města Přerova na své schůzi dne 
17.2.2010 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod výše uvedených částí 
pozemků.
Rada města Přerova na schůzi dne 2.10.2012 usnesením č. 1900/49/6/2012 zrušila usnesení 
Rady města Přerova č. 3325/81/6/2010 ze dne 17.2.2010, kterým schválila záměr statutárního 
města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
částí pozemků p.č. 5388/1 zahrada o výměře cca 600 m2, p.č. 5388 ZE-GP o výměře cca 300 
m2, oba   v k.ú. Přerov a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se 
předkupního práva k pozemkům p.č. 5388/1, zahrada, o výměře 2525 m2, p.č. 5388/5 , 
zahrada, o výměře 1108 m2, oba v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. jednání dne 10.9.2012 schválilo vzdání se 
předkupního práva k pozemku p.č. 5388/4  ve vlastnictví paní E. D., který se nachází ve stejné 
lokalitě, určené územním plánem ke stejnému využití jako pozemky ve vlastnictví manželů 
F., které s tímto pozemkem sousedí.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemkům p.č. 5388/1, p.č. 5388/5, oba v k.ú. Přerov, které jsou 
dle územního plánu dotčeny veřejně prospěšnou stavbou komunikace v lokalitě za 
Želatovskými kasárnami.




