
Pořadové číslo: 2/3.1.1.

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 17.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. 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 –  pozemku  p.č. 5950/51 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. 5950/51, orná půda, o výměře 7 

m2, v k.ú. Přerov.

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

5950/51, orná půda, o výměře 7 m2, v k.ú. Přerov.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb



Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva k 
pozemku dle návrhu usnesení.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje souhlasí se zrušením předkupního práva u pozemků  
v k. ú. Přerov, které jsou dotčeny výstavbu přeložky silnice II/436, kterou bude realizovat 
ŘSD ČR v rámci výstavby dálnice D1, stavby 0136. 

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost neprojednala z časových důvodů.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.12.2014 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku uvedeného v návrhu usnesení  a nevyužít předkupního 
práva k tomuto pozemku.

Důvodová zpráva:

Pozemek uvedený v návrhu usnesení se nachází po levé straně komunikace Přerov – Bochoř, 
u Lověšic. Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 13, Brno, na základě plné moci od 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, provádí přípravu veřejně prospěšné stavby Dálnice 
D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov. Pozemky, kterých se tato stavba dotkne jsou ve 
vlastnictví fyzických a právnických osob. V současné době se připravuje další fáze výkupu 
pozemků v k.ú. Přerov, Dluhonice a Předmostí. Rada města Přerova na své 97. schůzi dne 
25.8.204 usnesením č. 3728/17/6/2014 a následně Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. 
zasedání dne 15.9.2014 usnesením č. 1143/25/3/2014 neschválilo záměr převodu pozemků 
dotčených pro výstavbu dálnice a rozhodlo, že Statutární město Přerov nevyužije předkupního 
práva k těmto pozemkům. Původně měla být projednána i nabídka předkupního práva k 
pozemku p.č. 5950/51 v k.ú. Přerov, ale ČR – ŘSD ji opomnělo uvést v seznamu pozemků. 
Vzhledem k tomu, že pozemek uvedený v návrhu usnesení je územním rozhodnutím taktéž 
určen pro výstavbu dálnice a kupujícím je ČR – Ředitelství silnic a dálnic, požádala ČR –
ŘSD dodatečně o výmaz předkupního práva, které na tomto pozemku vázne dle § 101, zák.č. 
183/2006 Sb., ve prospěch statutárního města Přerova. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku uvedeném v návrhu usnesení za účelem jeho možného 
výkupu ze strany ČR – ŘSD pro výstavbu Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov.


