
Pořadové číslo: 17/3.3.1

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 8.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova a vzdání se 
předkupního práva k pozemkům p.č. 104 p.č. 260, p.č. 355, p.č. 585/2, p.č. 1039  vše v 
k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 710 v k.ú. Penčičky, p.č. 684/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, 
p.č. 133 v k.ú. Žeravice, p.č. 5207/82 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 104, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
359 m2,  p.č. 260, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2011 m2, p.č. 355, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 300 m2,  p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 
m2,  p.č. 684/2, ostatní plocha,  silnice, o výměře 97 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133, ostatní 
plocha, silnice, o výměře 148 m2 v k.ú. Žeravice,  p.č. 5207/82, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 19 m2  v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova. z vlastnictví České republiky -
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem  Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2, IČ 
69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2 rozhoduje , že statutární město Přerov  nevyužije předkupní právo  k pozemkům  p.č. 104, 
ostatní plocha, ostatní komunikace  p.č. 260, ostatní plocha, ostatní komunikace  p.č. 355, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 1039, ostatní plocha, 
ostatní komunikace  vše v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 710, ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky, p.č. 
684/2, ostatní plocha,  silnice v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133, ostatní plocha, silnice v k.ú. 
Žeravice, p.č. 5207/82, ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.. 42, Praha 2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova



Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou zapsány na listu vlastnickém 60000 ve prospěch 
České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2. 
Pozemky uvedené v návrhu usnesení se převážně  nachází pod místními komunikacemi, nebo 
manipulačnímu plochami, kde správu a údržbu provádí statutární město Přerov.

Koordinační skupina na svém jednání dne 1.2.2013 sdělila, že nemá připomínky ke vzdání se 
předkupního práva a bezúplatnému převodu k pozemkům uvedených v návrhu usnesení.

Pozemek p.č.  5207/82 k.ú. Přerov je součástí místní komunikace (příjezd k bytovému domu) 
a převést jej do majetku města je proto žádoucí, vzhledem k tomu, že leží mezi objektem a navazující 
účelovou komunikací ve vlastnictví města.  Předkupní právo přešlo na tento pozemek úpravou správce 
katastru nemovitostí i když není vymezen jako veřejně přístupné prostranství pro dopravu. Pochybení 
bude odstraněno s aktualizací pozemků pro předkupní právo po vydání změny č. 1 ÚPm Přerova 
zastupitelstvem města 15.4.2013.  

Pozemky p.č. 104, p.č. 260 a p.č. 355 v k.ú. Újezdec u Přerova jsou v KN ostatní komunikace 
a slouží pro přístup na soukromé pozemky vymezené Územním plánem města Přerova pro BR -
bydlení v rodinných domech. Pozemky budou v budoucnu součástí uličních prostorů (komunikace, 
chodníky, uložení inženýrských sítí, zeleň) a z tohoto důvodu jsou v územním plánu záměrně 
vymezeny jako veřejně přístupné prostranství pro dopravu. Převést je do majetku města je proto 
žádoucí.

Pozemek p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova je v KN ostatní komunikace je účelová 
komunikace sloužící pro přístup na okolní pozemky vymezené ÚPm Přerova pro RR - rekreaci 
rodinnou. Navazuje na účelové komunikace ve vlastnictví, ze kterých je přístup na soukromé pozemky 
zajištěn. Předkupní právo bude odstraněno s aktualizací pozemků pro předkupní právo po vydáním 
změny č. 1 ÚPm Přerova zastupitelstvem města 15.4.2013.

Pozemek p.č. 1039 v k.ú. Újezdec u Přerova je v celém rozsahu součástí silničního pozemku 
(komunikace, záchytný příkop, rigol § 11 z.č. 13/1997 Sb., silniční zákon) silnice č. III/0555 ve 
vlastnictví Olomouckého kraje. 

Pozemek p.č. 684/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova leží vedle krajské silnice II/434, v současné 
době je na něm zeleň a sjezd na přilehlý soukromý pozemek v ÚPm Přerova vymezený pro BR -
bydlení v rodinných domech. Pozemek bude v budoucnu součástí uličního prostoru (chodník, uložení 
inženýrských sítí, zeleň) a z tohoto důvodu je v územním plánu záměrně vymezen jako veřejně 
přístupné prostranství pro dopravu. Převést jej do majetku města je proto žádoucí.

Pozemek p.č. 133 v k.ú. Žeravice je z části silnice III/4361 ve vlastnictví kraje a z části 
chodník ve vlastnictví města, část pozemku pod chodníkem by měla být převedena do vlastnictví 
města.

Na listu vlastnictví 60000 (vlastník ČR-ÚZSVM) vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, je pro jednotlivé pozemky uvedené v návrhu usnesení  
zapsáno na základě schváleného územního plánu a podle  § 101 stavebního zákona,  předkupní právo 
pro  statutární město Přerov. Úřad pro zastupování státu požaduje, aby  statutární  město Přerov se 
vzdalo předkupního práva k   pozemkům  v návrhu usnesení.  

Na jednání  s pracovníky ÚZSVM bylo přislíbeno, že  budou  na statutární město Přerov 
převedeny bezúplatně pozemky na kterých se nachází místní komunikace.  U   pozemků,  kde je   
zapsáno předkupní právo podle ust. § 101 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ÚZSVM požaduje  než  dojde k  bezúplatnému převodu, aby se  statutární město 
Přerov  vzdalo svého  předkupního práva.  ÚZSVM nemá však povinnost poté co se statutární město 
Přerov  předkupního práva vzdá, pozemky převést.

Komise pro záměry na svém jednání dne 13.3.2013  doporučila Radě města Přerova  schválit 
záměr statutáního města Přerova dle návrhu usnesení.



Důvodem předložení a projednání dispozice v orgánech obce je dořešení právního vztahu 
k nemovitostem ( pozemkům) uvedeným v návrhu usnesení ,  které jsou dotčeny předkupním 
právem statutárního města Přerov a podání žádosti o převod  těchto  pozemků  na  ÚZSVM.


