
Pořadové číslo: 9/4.1.9.

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 27.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Ing. Miloslav Dohnal, Ing.
Marcela Poláková

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku 

p.č. 510/10, orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města 
Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 510/10, orná 

půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 510/10, 

orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

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, orgánu nebo organizace:

Odbor koncepce a strategického rozvoje:



Oddělení územního plánování:
Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, vyplývá, že pozemek parc.č. 510/10 v 
katastrálním území Předmostí, se nachází v lokalitě vymezené a určené pro stávající plochy veřejných 
prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň. U těchto ploch 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,
Předkupním právem je dotčen celý pozemek parc.č. 510/10 v katastrálním území Předmostí. 

Oddělení koncepce a strategického rozvoje:
Pozemek p. č. 510/10 v k. ú. Předmostí je dle ÚPmP celý ve veřejně přístupných prostranstvích pro 
městskou zeleň. V současné době jedním svým rohem zasahuje v minimálním rozsahu do oblouku 
odbočení k areálu EMOS, které má být součástí propojovací komunikace MK Kopaniny se silnicí I/47 
přes areál výstaviště. Vlastní propojení, ani navazující obslužná komunikace podél sil. I/47 na tento 
pozemek nezasahují, ale podle některých, v minulosti zpracovaných variant, může být v budoucnosti 
podél odbočení ze sil. I/47 vedena cyklostezka Kaufland – Emos, případně propojení cyklostezky 
Žebračka na ulici Sportovní v Předmostí (přes stávající polní účelovou cestu podjezdy pod železnicí) v 
případě, že bude zvolena tato varianta a povoleno zřízení místa pro přecházení/přejíždění silnice I/47 s 
ostrůvkem (cykloskupina v současnosti projednává i jiná řešení). Zda bude případná výstavba 
cyklostezky navržena přes tento pozemek a v jakém rozsahu není v této chvíli jasné a bude to 
předmětem jednání s budoucím vlastníkem, proto Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá 
námitek ke vzdání se předkupního práva na tento pozemek.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že v rozpočtu nejsou rezervovány finanční 
prostředky na výkup tohoto pozemku a  s přihlédnutím ke stanovisku odboru koncepce doporučuje 
nevyužít předkupního práva k pozemku.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 24. schůzi konané dne 25.8.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, 
aby si vyhradilo rozhodování o záměru úplatného převodu pozemku p.č. 510/10 vk.ú. Předmostí do 
majetku města, návrh neschválit tento záměr a návrh nevyužít předkupního práva k předmětnému 
pozemku.

Místní výbor Předmostí:

Místní výbor Předmostí souhlasí, aby statutární město Přerov předkupní právo nevyužilo a pozemek 
nevykoupilo.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 510/10, orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí se nachází na ulici Lipnická, při 
výjezdu z Přerova směrem na Lýsky, Lipník nad Bečvou a je situován mezi touto komunikací I/47 a 
areálem společnosti EMOS. Uvedený pozemek je ve vlastnictví pana *** F*** J***. Na základě 
opatření obecné povahy ze dne 4.11.2009, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán, podle 
ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako oprávněný z 
předkupního práva k tomuto pozemku.
Vlastník uvedeného pozemku *** J*** má záměr uvedený pozemek odprodat. S ohledem na 
skutečnost, že na pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov ***J*** dopisem 



ze dne 20.7.2015 (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 
znění) oznámil záměr převést uvedený pozemek s dotazem, zda město využije předkupního práva. 
Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčen pozemek v celé výměře a je územním 
plánem vymezen stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných 
prostranství pro městskou zeleň a nemá námitky, aby se statutární město Přerova předkupního práva 
vzdalo.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku v 
blízkosti areálu fy EMOS na ul. Lipnická v Přerově, který je dotčen předkupním právem pro 
statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo zapsané k tomuto pozemku. 


