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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 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
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Lověšice u Přerova                                                                                 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

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

234/1, ostatní plocha, o výměře 410 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do majetku 
statutárního města Přerova.

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

234/1, ostatní plocha, o výměře 561 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

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.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Za oddělení územního plánování:

Statutární město Přerov má vydaný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 
21.09.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné 
povahy nabylo účinnosti dne 07.10.2009.



Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 
Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy 
nabylo účinnosti dne 06.05.2013.
Z výše citované územně plánovací dokumentace, vyplývá, že pozemek parc.č. 234/1 v 
katastrálním území Lověšice u Přerova, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
•      částečně stávající plochy dopravní infrastruktury /DP/ - samostatné plochy dopravních 
zařízení, v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění,  
•      částečně stávající plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, 
•      v ploše /UD/ je v severní části pozemek zasažen veřejně prospěšnou stavbou D.4.2 –
rekonstrukce křižovatky sil. I/55 x sil. III/0557 v Lověšicích,
•      u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, v souladu s 
ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou obec a to 
pro Statutární město Přerov,
•      pozemek se nachází v zastavěném území.

Jak vyplývá z výše uvedeného, předkupním právem je dotčena část pozemku parc.č. 234/1 v 
katastrálním území Lověšice u Přerova o ploše 409,98 m2. 

Za oddělení koncepce a rozvoje města:

Jedná se o úzký pozemek (šířka 1,4 až 2,5 m) podél východní paty svahu tělesa komunikace 
I/55 mezi křižovatkou s ulicí Nivky (u lověšického hřbitova) a čerpací stanicí pohonných 
hmot Gulf firmy PETROIL CZ s.r.o. Komunikace je v těchto místech čtyřproudá, s 
nezpevněnou krajnicí (bez odstavných pruhů). V místech odbočení a křížení komunikací je 
rozšířena o odbočovací pruhy. Veřejně přístupný prostor pro dopravu, kterým je předmětný 
pozemek p. č. 234/1 v k.ú. Lověšice u Přerova dotčen by umožňoval rozšíření komunikace 
nebo vybudování chodníku k zahrádkářské kolonii a uvedené čerpací stanici. Oba záměry by 
si vyžádaly kácení stromové aleje zde rostoucí. Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá 
informace o tom, že by ŘSD ČR mělo v úmyslu komunikaci v tomto místě rozšířit, ani sám 
nepřipravuje výstavbu chodníku. V posledním zápise č. 18 ze schůze Osadního výboru pro 
místní část Lověšice z 15. 09. 2014 je v bodě 12. uvedeno: „Z důvodu vyšší nehodovosti s 
následným úmrtím požadujeme zřízení nového kruhového objezdu v místě křížení silnice 
č.55, Hulínská s ulicí Nivky“. Pokud by se přistoupilo k záměru vybudování okružní 
křižovatky, která je vyznačena i v Územním plánu města Přerova, bude výstavbou dotčen i 
předmětný pozemek. Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje využít předkupního 
práva a získat pozemek p. č. 234/1 v k.ú. Lověšice u Přerova do svého vlastnictví.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb nedisponuje finančními prostředky na výkup 
pozemku a proto doporučuje nevyužít předkupního práva k pozemku.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 5. schůzi konané dne 11.12.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr města - úplatný převod pozemku dle bodu 1. návrhu usnesení a 



podala návrh, aby zastupitelstvo rozhodlo, že město nevyužije předkupní právo k pozemku 
dle bodu 2. návrhu usnesení. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 234/1, ostatní plocha, o celkové výměře 561 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova se 
nachází podél komunikace I/55 mezi křižovatkou s ulicí Nivky (u lověšického hřbitova) a 
čerpací stanicí pohonných hmot firmy PETROIL CZ s.r.o. Pozemek je ve vlastnictví pana *** 
K***D***. Pozemek je dotčen předkupním právem pro statutární město Přerov.
Pan ***K*** D*** dopisem ze dne 22.9.2014 požádal o vyjádření, zda statutární město k 
pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Lověšice u Přerova uplatní předkupní právo.
Dle ust. § 101, zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon 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 návrhu kupní ceny stanovené dle znaleckého 
posudku.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu 
části pozemku a návrh neuplatnit předkupní právo k tomuto pozemku, který se nachází 
v lokalitě u hřbitova v místní části Lověšice . 


