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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 23.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

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:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5381 v k.ú. Přerov. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  města Přerova  po projednání

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do 
     majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 5381, orná půda,  o výměře cca 
     427 m2,  v k.ú. Přerov.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku  p.č. 5381, orná půda,  o výměře 1.456 
     m2,  v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Rada města Přerova :

Rada města Přerova na schůzi  dne 19.12.2012 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr převodu pozemku p.č. 5381 do majetku Statutárního města Přerova              
a schválit vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5381 v k.ú. Přerov.



Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb nemá na výkup tohoto pozemku vyčleněny 
finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že se statutární město Přerov již vzdalo v této lokalitě 
předkupního práva k několika pozemkům  -  viz. důvodová zpráva, doporučuje odbor správy 
majetku a komunálních služeb vzdát se předkupního práva i k tomuto pozemku.

Důvodová zpráva: 

Pozemek  p.č. 5381, orná půda,  o výměře 1.456 m2, se nachází v zahrádkářské kolonii za 
bývalými kasárnami na Želatovské ulici. Spoluvlastníci pozemku  H. B., podíl ½, A.O., podíl 
½, neučinili nabídku  statutárnímu městu Přerov na převod  tohoto pozemku v rámci 
předkupního práva dle ustanovení  §101  zák. 183/2006 Sb. Požádali přímo o výmaz 
předkupního práva na tomto pozemku. 

Z Územního plánu města Přerova vyplývá, že pozemek se nachází v lokalitách vymezených     
a určených následovně :

Pozemek parc.č. 5381 v katastrálním území Přerov :

-  částečně pro plochy přestavby bydlení /BK/ - bydlení kombinované (rodinné a bytové), 
v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, 
v platném znění,    

-  částečně pro návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, s  umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.7 -  
přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. I/55 a stávající sil. II/150 v jihovýchodní oblasti města vč. 
souběžné cyklistické stezky,

-  u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu              
s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou 
obec a to pro Statutární město Přerov,

- v návrhových plochách /UD/ je pozemek zasažen veřejně prospěšnou stavbou - trasou 
hlavních řadů technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to STL 
plynovody,

-  v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení 
zeleně na terénu. U ploch bydlení kombinovaného je stanoven 30% podíl zastoupení zeleně 
na terénu. Uvedený podíl je stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého 
stavebníka,

-  pozemek se nachází v zastavěném území.

Koordinační skupina žádost projednala dne 16.11.2012 a  vyslovila souhlas s převodem. 
Komise pro záměry žádost projednala na zasedání  dne 5.12.2012 a  doporučila Radě města 
Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu pozemku p.č. 



5381 do majetku Statutárního města Přerova a schválit vzdání se předkupního práva 
k pozemku p.č. 5381 v k.ú. Přerov.
Rada města Přerova na schůzi  dne 19.12.2012 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr převodu pozemku p.č. 5381 do majetku Statutárního města Přerova              
a schválit vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5381 v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. jednání dne 5.11.2012 schválilo vzdání se  
předkupního práva k pozemkům p.č. 5388/1, p.č. 5388/5,  oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
manželů  H. a  A.  F.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. jednání dne 10.9.2012 schválilo vzdání se 
předkupního práva k pozemku p.č. 5388/4 v k.ú. Přerov  ve vlastnictví paní E. D.

V obou případech se jedná o pozemky ve stejné lokalitě, která je určena územním plánem ke 
stejnému využití jako pozemek ve vlastnictví H. B. a A. O., který s těmito pozemky nepřímo 
sousedí.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku p.č. 5381 v k.ú. Přerov v lokalitě za Želatovskými 
kasárnami.


