
Pořadové číslo: 18/3.1.1.

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 5.6.2013

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 17. 6. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622, pozemku p.č. 274/1 a části pozemku p.č. 
273 vše v k.ú. Čekyně

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 622, zahrada, o 
výměře 975 m2, části pozemku p.č. 273, ostatní plocha, o výměře cca 671 m2 a pozemku p.č. 274/1, 
ostatní plocha, o výměře 1455 m2 vše v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova.

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 622, 
zahrada, o výměře 975 m2 a části pozemku p.č. 273, ostatní plocha, o výměře cca 671 m2 oba v k.ú. 
Čekyně ve spoluvlastnictví manželů Ing. Z. M. a D.M. k id 1/2 a Z.R. k id 1/2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záměr převodu pozemků dotčených předkupním právem do 
majetku statutárního města Přerova na 67. schůzi konané dne 12.6.2013. O výsledku tohoto 
jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno předkladatelem ústně na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 622, zahrada, o celkové výměře 975 m2, p.č. 273, ostatní plocha, o celkové 
výměře 2116 m2 a p.č. 274/1, ostatní plocha, o celkové výměře 1455 m2 vše v k.ú. Čekyně se nachází 
na jižním okraji katastru místní části Čekyně v blízkosti bývalého areálu zemědělské výroby. Pozemky 
jsou ve spoluvlastnictví manželů Ing. Z. a D. M. k id 1/2  a pana Z. R. k id 1/2. Na pozemku p.č. 622 
a části pozemku p.č. 273 o výměře 671 m2 oba v k.ú. Čekyně  je vymezeno předkupní právo.



Spoluvlastníci uvedených pozemků dopisem ze dne 2.5.2013 nabídli statutárnímu městu 
úplatný převod pozemků p.č. 622, části pozemku p.č. 273 - na kterých je vymezeno předkupní právo 
pro statutární město Přerov a dále převod pozemku p.č. 274/1 jako krajinné zeleně, za cenu 500,-
Kč/m2.

Dle vyjádření odboru koncepce, oddělení územního plánování je pozemek p.č. 273 v lokalitě 
vymezené částečně pro návrhové plochy bydlení, částečně pro návrhové plochy veřejných prostranství 
- plochy veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň. 
Pozemek p.č. 622 se nachází v lokalitě vymezené jako návrhové plochy veřejných prostranství -
plochy veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň. U ploch veřejně přístupných prostranství 
pro městskou zeleň je vymezeno předkupní právo pro město.
Pozemek p.č. 274/1 se nachází v lokalitě vymezené pro plochy krajinné zeleně. Předkupní právo u 
tohoto pozemku není vymezeno.

Dle vyjádření odboru koncepce, oddělení koncepce a rozvoje města nemá oddělení
zpracovanou žádnou studii či projektovou dokumentace na řešení a využití uvedených pozemků. 
Pozemky p.č. 622 a část p.č. 273 budou zajišťovat v budoucnu přístup do rozvojové plochy pro 
bydlení rodinné a zároveň sloužit pro budoucí výsadbu clonící zeleně, která bude oddělovat bývalý 
zemědělský areál. Tyto pozemky by bylo možné také využít pro rozšíření stávající příjezdové 
komunikace situované na p.č. 475 v k.ú. Čekyně. 

Odbor správy majetku pro doplnění uvádí, že na výkup uvedených pozemků nemá v rozpočtu
finanční prostředky.

Rada města Přerova projednala záměr převodu pozemků dotčených předkupním právem do 
majetku statutárního města Přerova na 67. schůzi konané dne 12.6.2013. O výsledku tohoto jednání 
bude Zastupitelstvo města Přerova informováno předkladatelem ústně na zasedání.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání nabídka úplatného převodu 
do majetku města od spoluvlastníků pozemků v okrajové části místní části Čekyně, které jsou 
určeny pro plochy městské zeleně, na kterých je vymezeno předkupní právo a pozemku, který je 
určen pro plochy krajinné zeleně


