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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 23.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova  - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města  Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 5353/2, zahrada, o 
výměře 907 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém zasedání dne 10.7.2013 doporučila Radě města Přerova podat 
návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu do majetku statutárního města 
Přerova dle návrhu usnesení.

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 21.6.2013 požádala o samostatné stanovisko 
odboru  strategického rozvoje a koncepce - oddělení plánování.

Stanovisko odboru strategického rozvoje a koncepce:

Statutární město Přerov má vydaný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 
21.09.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné 
povahy nabylo účinnosti dne 07.10.2009.
Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 
Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy 
nabylo účinnosti dne 06.05.2013.



Z výše citované územně plánovací dokumentace, vyplývá, že níže uvedené pozemky se 
nachází v lokalitách vymezených a určených následovně :
Pozemek parc.č. 5353/2 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,
Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou 
pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2. Součástí plochy 
bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v 
takto vymezené ploše.
• 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.3.10 -
prodloužení tř. gen. Janouška 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 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.
Předkupním právem je dotčena severozápadní část pozemku 5353/2 v katastrálním území 
Přerov o ploše 421,58 m2. 

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 31.7.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  
neschválit záměr dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5353/2,  zahrada , o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov je situován za zimním 
stadionem  a čerpací stanici pohoných hmot Agip  v zahrádkářské lokalitě.

Mgr. J. S.  je vlastníkem pozemku p.č. 5353/2, zahrada v k.ú. Přerov, který  nabízí 
statutárnímu městu Přerov k výkupu. Jako důvod ve své žádosti, adresované na odbor správy majetku  
uvedl, že  stále zhoršující se stav příjezdu na svůj pozemek  jak od severovýchodní strany podél 
kasárenské zdi, tak i od benzínové stanice mu neumožňuje  udržovat zahradu. Dále rovněž uvádí, že 
zahradu nemůže obdělávat i ze zdravotních důvodů.
Pozemek p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov je dle zákona 183/2006 Sb, podle § 101 dotčen předkupním 
právem.  Pan S. ve své žádosti se neodvolal na uplatnění předkupního práva.  

Komise pro záměry na svém zasedání dne 10.7.2013 projednala záměr převodu pozemku p.č. 
5353/2 , zahrada  ve variantním řešení: doporučit Radě města Přerova

Varianta I:  schválit záměr statutárního města  Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 5353/2, 
                   zahrada, o výměře 907 m2 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Varianta II: podat návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr statutárního města  



                    Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 5353/2, zahrada, o výměře 907 m2 do 
                    vlastnictví statutárního města Přerova.

Komise doporučila Radě města Přerova schválit Variantu II.

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že v minulosti byly v dané lokalitě pozemky 
p.č.5381, p.č. 5388/1 a p.č, 5388/5 , vše v k.ú. Přerov již nabídnuty  na základě předkupního práva 
statutárnímu městu Přerov, ale Zastupitelstvo města Přerova neschválilo převod těchto pozemků do 
vlastnictví statutárního města Přerova a vzdalo se předkupního práva.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova   je  neschválení záměru  
převodu p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov  do vlastnictví statutárního města Přerova.


