
Pořadové číslo: 9/4.1.11.

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. 5392 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5392, zahrada, o výměře 

566,74 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 nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5392, zahrada, o výměře 566,74 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. 5392, 

zahrada, o výměře 3204 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova.

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 p.č. 5392 v k.ú. Přerov  
je z části v lokalitě vymezené pro návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně 
přístupných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.7. - přeložka silnice 
II/150, úsek mezi silnicí I/55 a stávající sil. II/150 v jihovýchodní oblasti vč. souběžné cyklistické 
stezky. 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. předkupní právem je dotčena část pozemku p.č. 5392 v k.ú. Přerov o výměře 566,74 
m2.

Oddělení koncepce a rozvoje města:
V současné době se pro tuto komunikaci nepřipravuje žádná dokumentace, případnou budoucí 
přípravu stavby by vykoupení pozemku urychlilo. 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. 

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 části pozemku.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 22. schůzi konané dne 16.7.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, 
aby si vyhradilo o rozhodování záměru úplatného převodu části pozemku p.č. 5392 v k.ú. Přerov do 
majetku města, návrh neschválit tento záměr a návrh nevyužít předkupního práva k předmětnému 
pozemku.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5392, zahrada, o výměře 3204 m2 v k.ú.Přerov se nachází v lokalitě zahrad v prostoru 
vymezeném zimním stadionem a areálem bývalých želatovských kasáren. Uvedený pozemek je v 
podílovém spoluvlastnictví paní ***J***H*** k id 1/3, paní A*** K*** k id 1/3 a pana J*** P*** k 
id 1/3. 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.
Spoluvlastníci uvedeného pozemku mají záměr uvedený pozemek odprodat. S ohledem na skutečnost, 
že na pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov (v souladu s ust. § 101, odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění) oznámili spoluvlastníci statutárnímu městu 
Přerov (jako oprávněnému z předkupního práva) svůj záměr převést uvedený pozemek a současně se 
dotázali, zda město využije předkupního práva. 
Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčena část předmětného pozemku o výměře 

566,74 m2, která je územním plánem vymezena pro návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ -
plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.7. -
přeložka silnice II/150, úsek mezi silnicí I/55 a stávající sil. II/150 v jihovýchodní oblasti vč. souběžné 



cyklistické stezky. V současné době se pro tuto komunikaci nepřipravuje žádná dokumentace, ale 
všechny vymezené veřejné plochy by měly být vykupovány, což urychlí případnou budoucí přípravu
stavby. 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. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 
pozemku v lokalitě zahrad pod želatovskými kasárnami, která je dotčena předkupním právem 
pro statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo zapsané k tomuto pozemku. 


