
Pořadové číslo: 19/3.3.3.

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 27.8.2013

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:

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 967/4 a p.č. 967/5 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 967/4, ost. plocha o 
výměře 141 m2 a p.č. 967/5 ost. plocha o výměře 87 m2, oba v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.8.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
rozhodnout dle návrhu usnesení.

Stanovisko odboru koncepce a strategického rozvoje.

Pozemek parc.č. 967/4 v katastrálním území Přerov o výměře  141 m2 :

•      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.1.8 -  přeložka sil. 
II/150, úsek mezi sil. II/434 a sil. I/55 v jihozápadní oblasti města vč. Mádrova podjezdu pod 
tratí ČD vč. souběžné cyklistické stezky,

•      u ploch /UD/ je v tomto území vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, 
dle  ustanovení § 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 Olomoucký kraj,

•      pozemek se nachází v zastavěném území.

Pozemek parc.č. 967/5 v katastrálním území Přerov o výměře  87 m2 :

•      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.1.8 -  přeložka sil. 
II/150, úsek mezi sil. II/434 a sil. I/55 v jihozápadní oblasti města vč. Mádrova podjezdu pod 
tratí ČD vč. souběžné cyklistické stezky,

•      u ploch /UD/ je v tomto území vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, 
dle  ustanovení § 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 Olomoucký kraj,

•      pozemek se nachází v zastavěném území.

V rámci projednávání výše citované Změny č.1 Územního plánu města Přerova byl uplatněn 
požadavek, v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, na uplatnění předkupního práva pro 
navrženou krajskou komunikaci  a veřejně prospěšnou stavbu D.1.8 -  přeložka sil. II/150, 
úsek mezi sil. II/434 a sil. I/55 v jihozápadní oblasti města vč. Mádrova podjezdu pod tratí ČD 
vč. souběžné cyklistické stezky, ze strany Olomouckého kraje. Tomuto požadavku bylo 
vyhověno.

Na podkladě výše uvedeného doporučuje odbor koncepce a strategického rozvoje, jako úřad 
územního plánování, vzdání se předkupního práva, k výše uvedeným pozemkům, ze strany 
Statutárního města Přerova.  

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 967/4, ost. plocha a p.č. 967/5, ost. plocha, oba v kú. Přerov se nachází v ul. 
Kojetínská po levé straně směrem na Bochoř před železničním přejezdem - vlečkou Prechezea. 

Společnost PICCOLA s.r.o., se sídlem Kojetínská 2836/60, Přerov I-Město, IČ 47680865 je 
vlastníkem pozemků p.č. 967/4, ost. plocha o výměře 141 m2  a p.č. 967/5 , ost. plocha o výměře 87 
m2 v k.ú. Přerov.Vzhledem k tomu, že společnost PICCOLA s.r.o. hodlá předmětné pozemky  
úplatně převést na třetí osobu, požádala statutární město Přerov, zda využije svého předkupního 
práva na tyto pozemky. Na základě podkladů doporučuje odbor koncepce a strategického rozvoje 
vzdání se předkupního práva k výše uvedeným pozemkům, ze strany statutárního města Přerova.

Zastupitelstvu města Přerova  je předkládán k projednání návrh neuplatnit předkupní 
právo na pozemky p.č. 967/4 a p.č. 967/5 v k.ú. Přerov.




