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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6685/5 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

6685/5, zahrada, o výměře 95,27 m2 v k.ú. Přerov, 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. 6685/5, zahrada, o výměře 95,27 m2 v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze 
č. 1.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb si vyžádal poklady k záměru budoucího 
nabyvatele pozemku p.č. 6685/5 v k.ú. Přerov  - zřízení sjezdu přes  tento pozemek k 
plánovanému mycímu centru a konstatuje, že záměr nekoliduje se stávající autobusovou 
zastávkou MHD, která je zřízena na p.č. 6500/4 v k.ú. Přerov.  Odbor správy majetku 
doporučuje  přijmout usnesení v rozsahu dle návrhu.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:



Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá územní řízení o změně územního rozhodnutí č. 
162/2008 na stavbu „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ a 
vlastník sousedního pozemku podmínil svůj souhlas se stavbou převodem předmětného 
pozemku, je pro urychlení přípravy této stavby nutné majetkoprávní vypořádání mezi ŘSD 
ČR a zmíněným vlatníkem,  kterému brání zapsané předkupní právo. Odbor koncepce a 
strategického rozvoje doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 6685/5, zahrada, o celkové výměře 485 m2 v k.ú. Přerov se nachází v blízkosti 
světelné křižovatky silnic z Předmostí a Dluhonic se silnicí I/55. Pozemek je ve vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Praha, Na Pankráci 56, IČ: 65993390 (dále jen ŘSD). 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.
ŘSD připravuje stavbu "I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí", která je součástí průtahu městem 
Přerov. Touto stavbou je dotčen m.j. pozemek p.č. 6685/8 a p.č. 6685/7 oba v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví pana D*** J***. Pan J*** je vlastníkem i sousedního pozemku p.č. 6684/1 s 
budovou pneuservisu. Příjezd k pneuservisu je zajištěn napojením ze silnice III/01857 po 
účelové komunikaci a to pouze osobními případně menšími dodávkovými vozidly. Tento 
příjezd není možno rozšířit. Pan J*** má záměr zřídit v sousedství pneuservisu mycí centrum 
nákladních vozidel, ale navrhovaná stavba ŘSD znemožňuje zřízení příjezdu pro nákladní 
automobily přes jeho pozemky. Pro zajištění příjezdu k plánované stavbě má zájem využít 
pozemek p.č. 6685/5 v k.ú. Přerov a proto požádal ŘSD o převod tohoto pozemku. Pan J*** 
doložil kladná stanoviska Dopravního inspektorátu PČR, Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, ŘSD. 
S ohledem na skutečnost, že na pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město 
Přerov ŘSD dne 6.10.2014 (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon) v platném znění) oznámilo záměr převést uvedený pozemek panu J***, s dotazem, zda 
město využije předkupního práva. ŘSD požádalo o urychlené projednání záležitosti a to z 
důvodu probíhajícího územního řízení, kdy p. J*** podmínil souhlas se stavbou "I/55 MÚK s 
ČD Přerov-Předmostí" na svých pozemcích právě převodem p.č. 6685/5 v k.ú. Přerov. 
Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčena okrajová část pozemku p.č. 

6685/5 o výměře 95,27 m2, která je územním plánem vymezena v plochách veřejných 
prostranství - plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu.
Záležitost je předkládána Zastupitelstvu města Přerova bez předchozího projednání v Radě 
města Přerova z časových důvodů. Pokud statutární město nevyužije předkupního práva, 
může ŘSD pozemek p.č. 6685/5 v k.ú. Přerov panu J***odprodat a tím pomine jeho důvod 
nesouhlasit s umístěním stavby "I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí" na jeho pozemcích. V 
opačném případě by se mohl proti vydanému rozhodnutí o umístění stavby odvolat, což by 
způsobilo několikaměsíční prodloužení řízení a zpomalení postupu přípravy uvedené stavby. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh neschválit záměr úplatného převodu 
části pozemku v blízkosti světelé křižovatky silnic z Dluhonic, Předmostí a silnice I/55, 
která je dotčena předkupním právem pro statutární město Přerov a návrh neuplatnit 
předkupní právo k dotčené části tohoto pozemku. 




