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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 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
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/1 v k.ú. Popovice u Přerova                                                                                 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 

113/1, orná půda, o výměře 77,66 m2 v k.ú. Popovice u Přerova vyznačené na situaci 
v příloze č. 1 do majetku statutárního města Přerova

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku 

p.č. 113/1, orná půda, o výměře 77,66 m2 v k.ú. Popovice u Přerova vyznačené na 
situaci v příloze č. 1.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Pozemek p.č. 113/1 v k.ú. Popovice u Přerova se dle územního plánu nachází v lokalitě 
vymezené a určené částečně pro návrhové plochy bydlení  BR - bydlení rodinné, částečně 
stávající plochy veřejných prostranství UZ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 
městskou zeleň. U těchto ploch je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova 
předkupní právo pro statutární město Přerov. Předkupním právem je dotčena severovýchodní 
část pozemku o výměře 77,66 m2. Důvodem vymezení plochy pro veřejnou zeleň je 
nezastavitelnost tohoto území z důvodu vedení nadzemního vedení VN a podzemního vedení 
VTL plynovodu.  Odbor koncepce se domnívá, že je možno se předkupního práva k této části 
pozemku vzdát, neboť v těchto místech jiná možnost využití pro veřejnou zeleň ani není.



Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 88. schůzi konané dne 9.4.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr úplatného převodu části pozemku dle bodu 1. návrhu usnesení a 
rozhodnout nevyužít předkupní právo k předmětné části pozemku dle bodu 2 návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 113/1, orná půda, o celkové výměře 6621 m2 v k.ú. Popovice u Přerova se 
nachází mezi zástavbou rodinných domů v ulici Kovářská v místní části Popovice. Pozemek 
je ve vlastnictví společnosti PD Přerov s.r.o. se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 60777095. 
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, je v katastru nemovitostí zapsáno 
statutární město Přerov, jako oprávněný z předkupního práva k tomuto pozemku.
Společnost PD Přerov s.r.o. má záměr uvedený pozemek odprodat a tuto skutečnost - v 
souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění -
oznámila statutárnímu městu Přerov, jako oprávněné osobě z předkupního práva s dotazem, 
zda využije předkupního práva. Dle ust. § 101, odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
v platném znění je statutární město Přerov povinno zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců sdělení, 
zda má zájem předkupní právo využít a v případě, že má zájem je město povinno v odpovědi 
vymezit předmět koupě, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření kupní smlouvy. 
Zároveň musí být vlastníku nemovitosti zaslán návrh kupní smlouvy, včetně geometrického 
plánu a znalecký posudek
Bylo vyžádáno stanovisko odboru koncepce a strategického rozvoje k případnému převodu 
části pozemku dotčené předkupním právem do majetku města. Dle vyjádření odboru 
koncepce a strategického rozvoje je předkupním právem dotčena část pozemku p.č. 113/1 v 

k.ú. Popovice u Přerova o výměře 77,66 m2, která je územním plánem vymezena v plochách 
veřejných prostranství - plochy veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň. Jedná se 
o část pozemku, která odděluje návrhovou plochu rodinného bydlení a stávající smíšenou 
plochu občanského vybavení a výroby. Dle sdělení oddělení koncepce a rozvoje města byla v 
r. 2007 tehdejším vlastníkem pozemku zpracována studie výstavby 10 RD na pozemku dnes 
označeném jako p.č. 113/1 v k.ú. Popovice u Přerova, která v souladu s územním plánem 
vymezuje v prostoru dotčeném předkupním právem městskou zeleň. Důvodem je především 
nezastavitelnost této plochy s ohledem na ochranná a bezpečnostní pásma stávajících 
inženýrských sítí. Z tohoto důvodu se odbor koncepce domnívá, že statutární město Přerov se 
může předkupního práva k části pozemku p.č. 113/1 v k.ú. Popovice u Přerov vzdát, neboť v 
těchto místech jiná možnost než pro veřejnou zeleň není. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh neschválit záměr úplatného převodu 
části pozemku v místní části Popovice, která je dotčena předkupním právem pro 
statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo k dotčené části tohoto 
pozemku. 


