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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 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
ZDENĚK KADLEC, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. Předmostí.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 509/4,orná 

půda, o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/4,orná půda, o výměře 100 

m2, v k.ú. Předmostí.

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

509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

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:



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva k 
pozemku p.č. 509/4, v k.ú. Předmostí, vzhledem k tomu, že nedisponuje finančními 
prostředky na jeho výkup.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

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 p.č. 509/4 v 
katastrálním území Předmostí, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
-    stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro 
městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění,
-    u ploch /UZ/ 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.
Koncepce rozvoje města počítá s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie 
ploch veřejných prostorů. Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně 
přístupná, a je řazena do ploch veřejných prostranství.
Předkupním právem je dotčen celý pozemek p.č. 509/4 v katastrálním území Předmostí. 

Pozemek p.č. 509/4, v k.ú. Předmostí se sice nachází v ploše veřejně přístupných prostranství 
pro městskou zeleň, ale jedná se o pozemek podmáčený, na kterém by musela být před 
výsadbou nejdříve provedena navážka a provedeny další nákladné terénní úpravy pro 
městskou zeleň. V současné době Odbor koncepce a strategického rozvoje nepřipravuje 
žádnou dokumentaci k využití tohoto pozemku a doporučuje vzdát se předkupního práva k 
tomuto pozemku.

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost neprojednala vzhledem k termínu projednání nabídky 
předkupního práva stanoveného v odst. 6, § 101, zák. č. 183/2006 Sb., tj. 3 měsíce od 
doručení nabídky na využití předkupního práva.

Komise pro záměry

Komise pro záměry žádost neprojednala vzhledem k termínu projednání nabídky předkupního 
práva stanoveného v odst. 6, §101, zák. č. 183/2006 Sb., tj. 3 měsíce od doručení nabídky na 
využití předkupního práva.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své na své schůzi dne 23.4.2015 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - převodu pozemku a nevyužít 
předkupního práva  dle návrhu usnesení.



Důvodová zpráva:

Pozemek p č. 509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí, se nachází po pravé straně 
komunikace směr Přerov – Lipník nad Bečvou, za Kauflandem. Vlastník pozemku paní M*** 
S***, bytem ***, Přerov, nabídla statutárnímu městu Přerov úplatný převod tohoto pozemku, 
na kterém je zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město 
Přerov. Žádost odůvodňuje prodejem tohoto pozemku jiné osobě. V příloze č. 3 jsou 
vyznačeny modrou barvou okolní pozemky v majetku statutárního města Přerova.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku p.č. 509/4, v k.ú. Předmostí, který se nachází po pravé 
straně komunikace směr Přerov – Lipník nad Bečvou, za Kauflandem.


