
Pořadové číslo: 9/4.1.10.

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.
Zdeněk Kadlec
Marcela Poláková

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6644/3 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 6644/3, zahrada, o 

výměře 171,73 m2 v k.ú. Přerov vyznačené na situaci v příloze č. 1 do majetku statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6644/3, 

zahrada, o výměře 171,73 m2 v k.ú. Přerov vyznačené na situaci v příloze č. 1 do majetku 
statutárního města Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6644/3, 

zahrada, o výměře 1000 m2 v k.ú. Přerov.

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 předkupním právem je dotčena  
západní část pozemku parc.č. 6644/3 v katastrálním území Přerov o výměře 171,73 m2, která je 
vymezena a určena pro návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu - umístění veřejně prospěšné stavby D.1.16. - přeložka silnice I/55, oblast 
dálniční křižovatky s tahem  R 55. 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.

Za oddělení koncepce a strategického rozvoje:
Část pozemku p. č. 6644/3 v k. ú. Přerov je dle ÚPmP dotčen veřejně přístupným prostranstvím pro 
dopravu. Je zde plánována stavba napojení Města Přerova od Olomouce mimo placené úseky 
rychlostní komunikace a mimo obydlené území místní části Předmostí. Komunikace propojení je v 
ÚPmP uvedena dle studie „Výhledová přeložka silnice I/55 (budoucí silnice II/150) v Přerově –
Předmostí“ (Dopravoprojekt Brno a. s., 30. 09. 2006). V současné době je vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí na umístění stavby dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, jehož součástí je i dálniční 
křižovatka MÚK Přerov – sever, která po výstavbě R 55 (napojení R55 do tohoto MÚK) neumožňuje 
převedení dopravy ze stávajících silnic I/55 a II/150 a pro tuto dopravu by musela být vybudována 
uvedená výhledová přeložka.
V rámci připravované aktualizace dokumentace stavby 0136 byly zpracovány varianty tvaru MÚK, 
které by zapojení dopravy ze stávající silnice I/55 umožnily a zajistily napojení Přerova přes dálniční 
přivaděč (sil. I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí). Dosud nebylo požádáno o změnu územního 
rozhodnutí na stavbu 0136 a není tedy jasné jaká varianta MÚK Přerov – sever bude nakonec 
realizována. 
Na základě výše uvedeného by měl být pozemek p. č. 6644/3 v k. ú. Přerov rozdělen a část o rozloze 
172 m2 vykoupena pro případnou realizaci výhledové přeložky, ale pokud by nastal případ, že by 
výhledová přeložka nemusela být budována, nebyla by tato část pozemku pro veřejně přístupná 
prostranství pro dopravu potřeba. Vzhledem k tomu, že vzdáním se předkupního práva zůstává v 
ÚPmP uvedená plocha jako veřejně přístupné prostranství pro dopravu i jako stavba veřejně prospěšná 
a vzhledem k nedostatku finančních prostředků na výkupy pozemků Odbor koncepce a strategického 
rozvoje nemá námitek ke vzdání se předkupního práva na část pozemku p. č. 6644/3 v k. ú. Přerov.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 24. schůzi konané dne 25.8.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, 
aby si vyhradilo o rozhodování záměru úplatného převodu pozemku p.č. 6644/3 v k.ú. Přerov do 
majetku města, návrh neschválit tento záměr a návrh nevyužít předkupního práva k předmětnému 
pozemku.

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.

Důvodová zpráva:



Pozemek p.č. 6644/3, zahrada, o výměře 1000 m2 v k.ú.Přerov se nachází v lokalitě zahrad mezi 
silnicí I/55 směr Olomouc a komunikací vedoucí z místní části Předmostí do místní části Dluhonice. 
Uvedený pozemek je ve vlastnictví paní M*** S***. 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 části 
tohoto pozemku.
Vlastník uvedeného pozemku paní S*** má záměr uvedený pozemek odprodat. S ohledem na 
skutečnost, že na pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov, paní S*** 
dopisem ze dne 16.7.2015 (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v 
platném znění) oznámila záměr převést uvedený pozemek s dotazem, zda město využije předkupního 
práva. 
Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčena část předmětného pozemku o výměře 
171,73 m2, která je územním plánem vymezena pro návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ -
plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.16 -
přeložka silnice I/55, oblast dálniční křižovatky s tahem R55. V současné době není vyjasněno, zda a v 
jakém rozsahu bude uvedená přeložka realizována a i v případě nevyužití předkupního práva zůstane v 
ÚPmP uvedená plocha vymezená jako veřejně přístupné prostranství pro dopravu i jako stavba veřejně 
prospěšná, kdy u těchto staveb je možno pozemky v případě potřeby vykoupit či vyvlastnit, nemá 
odbor koncepce námitky, aby se statutární město Přerova předkupního práva vzdalo. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 
pozemku v lokalitě mezi silnicí I/55 a komunikací z Předmostí do Dluhonic, která je dotčena 
předkupním právem pro statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo zapsané k 
tomuto pozemku. 


