
Pořadové číslo: 22/3.6.1.

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 7.2.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, které 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
Mgr. VERONIKA STEJSKALOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5388/4 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5388/4, 

zahrada, o výměře 3035 m2 v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v předloženém 
znění.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5388/4, zahrada o výměře 3035 m2, v k.ú. Přerov, se nachází v zahrádkářské 
kolonii za bývalými kasárnami na Želatovské ulici. Původní vlastník pozemku, paní E.D.
nabídla statutárnímu městu Přerov úplatný převod tohoto pozemku. Současným vlastníkem 
pozemku je paní M.P.

Zastupitelstvo města Přerova neschválilo dne 10.9.2012 na svém 13. zasedání úplatný 
převod uvedeného pozemku do vlastnictví města Přerova a současně schválilo vzdání se 
předkupního práva k tomuto pozemku.

Předkupní právo bylo z katastru nemovitostí vymazáno. Při přepisu pozemků, ke 



kterým se statutární město Přerov již vzdalo předkupního práva se však odbor správy 
majetku a komunálních služeb dopustil administrativní chyby, když v konečném seznamu 
nebyl tento pozemek uveden. Proto bylo k tomuto pozemku opět předkupní právo zřízeno, a 
to Opatřením obecné povahy kterým se vydává úz. plán nebo regulač. plán (§ 101 stav. zák.) 
1/2013 - Změna č. 1 ze dne 15.04.2013 (dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 7.2.2014).
Proto opětovně předkládáme uvedený materiál orgánům obce k projednání, neboť toto 
předkupní právo dle podkladů z odboru rozvoje statutární město Přerov nevyužije.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice  v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku p.č. 5388/4 v k.ú. Přerov.


