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Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova  - vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 
5215/35 v k.ú. Přerov

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. 5215/35, orná půda, o 

výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova pozemku p.č. 5215/35, orná půda, o výměře 8696 m2 v k.ú. 
Přerov.

3 rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5215/35, orná 

půda, o výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina  dne 31.7.2015 sdělila, že v dotčeném území byla vybudována  cyklostezka 
Přerov - Želatovice.  Předkupním právem  je dotčena část  o výměře 11,49 m2. Výkup celého 
pozemku  skupina nedoporučuje, na zbývající část nemá  statutární město plány , ani připravené 
investiční akce. V případě, že dojde k výmazu předkupního práva k části pozemku dotčeného  veřejně 
prospěšnou stavbou , je možné tuto část vykoupit popř.  vyvlastnit.   



Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5215/35, orná půda, o výměře 8696 m2, v k.ú. Přerov, se nachází u cyklostezky na ulici 
Želátovská. Pozemek je dotčen předkupní právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Vlastník 
pozemku, ***, nabídl statutárnímu městu Přerov úplatný převod tohoto pozemku, nebo požaduje 
výmaz předkupního práva 
Předkupní právo bylo z katastru nemovitostí zapsáno na základě Opatřením obecné povahy kterým se 
vydává úz. plán nebo regulač. plán (§ 101 stav.zák.) 1/2013 - Změna č. 1 ze dne 15.04.2013 (dle 
výpisu z katastru nemovitostí ze dne 7.2.2014).
Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, vyplývá, že pozemek parc.č. 5215/35 v 
katastrálním území Přerov se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:

· částečně návrhové plochy 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.1.10 - přeložka sil. II/434, 
úsek areál Meopta – sil. II/150 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 mimo zastavěném území.

Jak vyplývá z výše uvedeného, předkupním právem je dotčena jižní část pozemku 5215/35 v 

katastrálním území Přerov o ploše 11,49 m2. Viz příloha.
  
Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov.


