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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 28.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 2. 
2014

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:

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 633/37, p.č. 633/38 a p.č. 633/39 vše v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                                    

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 633/37, zahrada, 
o výměře 623 m2, pozemku p.č. 633/38, zahrada, o výměře 814 m2 a pozemku p.č. 633/39, zahrada o 
výměře 891 m2 vše v k.ú. Předmostí  do majetku statutárního města Přerova

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 633/37, 
zahrada, o výměře 623 m2, k pozemku p.č. 633/38, zahrada, o výměře 814 m2 a k pozemku p.č. 
633/39, zahrada o výměře 891 m2 vše v k.ú. Předmostí.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina na 21. jednání dne 29.11.2013 s ohledem na stanovisko odboru 
koncepce a strategického rozvoje nemá námitky ke zrušení předkupního práva k pozemkům 
uvedeným v návrhu usnesení. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje souhlasí se zrušením předkupního práva k 
pozemkům uvedeným v návrhu usnesení. Uvedené pozemky dle územního plánu zasahují 
kromě stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov z malé části  také do záměru přeložky 
silnice I/55 (budoucí silnice II/150) v Přerově-Předmostí. ŘSD písemně potvrdilo, že uvedené 



pozemky vykoupí v celku a nedojde tedy k zablokování nebo zkomplikování konečného 
řešení dopravy v lokalitě Přerov-Předmostí. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry na 36. jednání dne 15.1.2014 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr města - úplatný převod pozemků p.č. 633/37, 
p.č. 633/38 a p.č. 633/39 vše v k.ú. Předmostí do majetku města - bod 1. návrhu usnesení a 
současně doporučila aby rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k 
těmto pozemkům - bod 2. návrhu usnesení.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost dle návrhu usnesení na 84. schůzi konané dne 
29.1.2014. O výsledku jednání Rady města Přerova  bude Zastupitelstvo města Přerova 
informována ústně předkladatelem na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 633/37, zahrada, o výměře 623 m2 v k.ú. Předmostí,  ve vlastnictví paní V.Z., 
p.č. 633/38, zahrada, o výměře 814 m2 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví pana I. D. a p.č. 633/39, 
zahrada, o výměře 891 m2 v k.ú. Předmostí, ve spoluvlastnictví pana A. M., k id ¼, pana M. M., k id 
¼ a pana Z. S., k id ½ jsou využívány jako zahrádky v místní části Předmostí zvané Hejnice.

Uvedené pozemky jsou mimo jiné dotčeny stavbou Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov. 
Vzhledem k tomu, že malé části těchto pozemků jsou také dotčeny navrhovanou přeložkou silnice I/55 
(budoucí silnice II/150) v Přerově-Předmostí je statutární město Přerov na základě opatření obecné 
povahy ze dne 4.11.2009, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán, podle ust. § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zapsáno v katastru nemovitostí jako oprávněný z předkupního práva k těmto pozemkům.

Nyní se na statutární město Přerov obrátila společnost Dopravoprojekt Brno, a.s. se sídlem 
Brno, Kounicova 13, se žádostí o zrušení předkupního práva k uvedeným pozemkům. Společnost 
provádí na základě plné moci Ředitelství silnic a dálnic ČR přípravu veřejně prospěšné stavby Dálnice 
D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov a v současné době probíhají výkupy pozemků. Pro realizaci 
výkupu je nutno předkupní právo k pozemkům zrušit. 
Odbor koncepce a strategického rozvoje ve vyjádření ze dne 10.12.2013 souhlasí se zrušením 
předkupního práva k pozemkům uvedeným v návrhu usnesení. Uvedené pozemky dle územního plánu 
zasahují kromě stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov z malé části také do záměru přeložky 
silnice I/55 (budoucí silnice II/150) v Přerově-Předmostí. Ředitelství silnic a dálnic ČR potvrdilo, že 
uvedené pozemky vykoupí v celku a nedojde tedy k zablokování nebo zkomplikování konečného 
řešení dopravy v lokalitě Přerov-Předmostí. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu 
pozemků dotčených stavbou Dálnice D1 a částečně stavbou přeložky silnice I/55 v místní části 
Předmostí, které jsou dotčeny předkupním právem pro statutární město Přerov a návrh 
neuplatnit předkupní právo k těmto pozemkům.


