
Pořadové číslo: 23/4.1.3.

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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 3524/2, p.č. 6569/1, oba v  k.ú. Přerov .

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3524/2, zahrada, o výměře 209 

m2, pozemku p.č. 6569/1, zahrada o výměře 262 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemkům p.č. 

3524/2, zahrada, o výměře 209 m2, pozemku p.č. 6569/1, zahrada o výměře 262 m2, 
oba v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost neprojednala vzhledem k termínu projednání nabídky 
předkupního práva stanoveného v odst. 6, zák. 183/2006 Sb., tj. 3 měsíce od doručení nabídky 
na využití předkupního práva.



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že nemá v tomto roce vyčleněny 
finanční prostředky pro výkup částí výše uvedených pozemků do majetku statutárního města 
Přerova.

Komise pro záměry

Komise pro záměry žádost neprojednala vzhledem k termínu projednání nabídky předkupního 
práva stanoveného v odst. 6, zák. 183/2006 Sb., tj. 3 měsíce od doručení nabídky na využití 
předkupního práva.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.4.2014 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 3524/2, zahrada, o výměře  209 m2,  pozemku p.č. 
6569/1, zahrada o výměře  262 m2, oba k.ú. Přerov, a nevyužít předkupního práva k těmto 
pozemkům.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 3524/2, zahrada, o výměře 209 m2 a p.č. 6569/1, zahrada o výměře 262 m2, 
oba v k.ú. Přerov, se nachází v ulici Dluhonská. Vlastník pozemků pan M*** H***, nabídl 
statutárnímu městu Přerov úplatný převod těchto pozemků, na kterých je zapsáno předkupní 
právo dle §101 zák.č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Pan H*** žádá v případě 
nevyužití předkupního práva o zrušení předkupního práva z důvodu prodeje pozemku jiné 
osobě. Dle stanoviska Odboru koncepce a strategického rozvoje jsou pozemky p.č. 3524/2, 

zahrada, o výměře 209 m2 a p.č. 6569/1, zahrada o výměře 262 m2, oba v k.ú. Přerov, 
Územním plánem města Přerova určeny jako veřejně přístupné prostranství pro městskou 
zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění. Dle stanoviska stanoviska Odboru tavebního úřadu a 
životního prostředí se na pozemcích nachází doprovodné porosty toku Strhanec, který je 
významným krajinným prvkem. Dřeviny bude orgán ochrany přírody chránit v souladu se 
zákonem. K jejich vykácení, které není v tomto prostoru žádoucí, by bylo nutno postupovat 
podle § 8 zák. č. 114/1992 Sb. a vyhl. č. 189/2013 Sb. Statutární město Přerov nemá na 
předmětných pozemcích zpracován žádný záměr a žádná dokumentace se nepřipravuje. 
Nabídka byla projednána ve vedení města s nesouhlasným stanoviskem pro uplatnění 
předkupního práva.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemkům p.č. 6569/1 a p.č. 3524/2, oba v k.ú. Přerov, v ul. 
Dluhonská.


