
Pořadové číslo: 6/3.1.1.

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 29.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova- úplatném převodu 

pozemku p.č. 5353/2, zahrada, o výměře 907 m2, v k.ú. Přerov do majetku 
statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5353/2, 

zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 

5353/2, zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

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

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:



Rada města Přerova na své schůzi dne 12.3.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova :
1.  neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku   p.č. 5353/2, 
zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov do majetku  statutárního  města Přerova.
2. aby rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č.  
5353/2, zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov.

Stanovisko odboru 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 Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, vyplývá, že pozemek parc.č. 5353/2 v 
katastrálním území Přerov se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:

·      částečně pro plochy přestavby bydlení /BK/ - bydlení kombinované (rodinné a bytové), v 
souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění,  

·      částečně pro návrhové 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, s  umístěním veřejně prospěšné stavby 
D.3.10 -  prodloužená tř. gen. Janouška vč. souběžné cyklistické stezky,

·      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,

·      v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení 
zeleně na terénu. U ploch bydlení kombinovaného je stanoven 30% podíl zastoupení zeleně 
na terénu. Uvedený podíl je stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého 
stavebníka,

·      pozemek se nachází v zastavěném území.

Jak vyplývá z výše uvedeného, předkupním právem je dotčena severozápadní část pozemku 
5353/2 v katastrálním území Přerov o ploše 421,58 m2.

V příloze zasíláme situaci na podkladě mapy katastru nemovitostí s vymezením předkupního 
práva.

Územní plán města Přerova, resp. Územní plán města Přerova po vydání Změny č. 1- právní 
stav, je vystaven k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese  
www.prerov.eu.



Za oddělení koncepce a rozvoje města :

Pozemek p. č. 5353/2 v k. ú. Přerov je cca z poloviny své výměry zasažen plochou veřejně 
přístupného prostranství pro dopravu, ve kterém se nachází navrhované silniční propojení 
návrhových a přestavbových ploch pro bydlení v prostoru za městským hřbitovem (V černém, 
Od pastvisek, Pod hvězdárnou) na křižovatku ulic Želatovská (sil. II/150) a tř. Gen. Janouška. 
Toto silniční propojení bude budováno až s bytovou výstavbou v této lokalitě. Odbor 
koncepce a strategického rozvoje má zpracovánu technickou studii „Lokalita Pod 
Hvězdárnou“, v současné době nepřipravuje žádnou další dokumentaci pro tuto lokalitu.

Stanovisko  odboru 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.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5353/2, zahrada , o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov je situován za zimním 
stadionem a čerpací stanici pohonných hmot Agip v zahrádkářské lokalitě.
Mgr. J***S*** dopisem ze dne 16.2.2015 požádal o vyjádření, zda statutární město Přerov k 
pozemku p.č. 5353/2, zahrada v k.ú. Přerov 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 povinnost 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.

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že v minulosti byly v dané lokalitě pozemky 
p.č.5381, p.č. 5388/1 a p.č, 5388/5 , vše v k.ú. Přerov již nabídnuty na základě předkupního 
práva statutárnímu městu Přerov, ale Zastupitelstvo města Přerova neschválilo převod těchto 
pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova a vzdalo se předkupního práva.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu 
pozemku a návrh neuplatnit předkupní právo k pozemku, který se nachází v 
zahrádkářské lokalitě za zimním stadionem.


