
Pořadové číslo: 9/4.1.13.

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 nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/31, částí pozemku p.č. 5466/72,  
pozemku p.č. 5466/230, pozemku p.č. 5466/321 a části pozemku p.č. 5990/43  v k.ú. 
Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu části 

pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 1258,72 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 2, 

částí pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 1294,29 m2 a 10.470,25 m2 vyznačených 

na situaci v příloze č. 4, pozemku p.č. 5466/230, orná půda o výměře 3.024 m2, pozemku p.č. 

5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a části pozemku p.č. 5990/43, orná půda o výměře 

1266,13 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 8 všechny v k.ú. Přerov.

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 1258,72 m2

vyznačené na situaci v příloze č. 2, částí pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 1294,29 

m2 a 10.470,25 m2 vyznačených na situaci v příloze č. 4, pozemku p.č. 5466/230, orná půda 

o výměře 3.024 m2, pozemku p.č. 5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a části pozemku 

p.č. 5990/43, orná půda o výměře 1266,13 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 8 všechny v 
k.ú. Přerov.

3. rozhoduje , že nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 

8993 m2, pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 19122 m2, pozemku p.č. 5466/230, 



orná půda o výměře 3.024 m2, pozemku p.č. 5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a 

pozemku p.č. 5990/43, orná půda o výměře 19674 m2 všechny 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:
- pozemek p.č. 5176/31 v k.ú. Přerov je z části v lokalitě vymezené pro návrhové plochy veřejných 
prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň.  U těchto ploch je 
vymezeno uplatnění předkupního práva pro Statutární město Přerov. Předkupním právem je dotčena 
severní části pozemku o výměře 1258,72 m2.
- pozemek p.č. 5466/72 v k.ú. Přerov je z části v lokalitě vymezené pro návrhové plochy veřejných 
prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň a z části v lokalitě pro 
návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu s 
umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.7. přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. I/55 a stávající sil. 
II/150 v jihovýchodní oblasti města vč. souběžné cyklistické stezky. U těchto ploch je vymezeno 
uplatnění předkupního práva pro Statutární město Přerov. Předkupním právem jsou dotčeny dvě části 
pozemku a to pro plochu /UD/ část o výměře 1294,29 m2 (v situaci označena jako "A") a pro plochu 
/UZ/ o výměře 10.470,25 m2 (v situaci označena jako "B").
- pozemek p.č. 5466/230 v k.ú. Přerov je celý v lokalitě vymezené pro návrhové plochy veřejných 
prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně 
prospěšné stavby D.1.7. - přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. I/55 a stávající sil. II/150 v jihovýchodní 
oblasti města vč. souběžné cyklistické stezky.  U těchto ploch je vymezeno uplatnění předkupního 
práva pro Statutární město Přerov. 
- pozemek p.č. 5466/231 v k.ú. Přerov je celý v lokalitě vymezené pro návrhové plochy veřejných 
prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně 
prospěšné stavby vybrané místní komunikace a dále je pozemek zasažen veřejně prospěšnými 
stavbami - trasami hlavních řadů technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii a 
to vodojemem a STL plynovodem.  U ploch /UD/ je vymezeno uplatnění předkupního práva pro 
Statutární město Přerov.
- pozemek p.č. 5990/43 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.1.14. - přeložka dil. II/436, páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy 
vč. souběžné cyklistické stezky  U těchto ploch je vymezeno uplatnění předkupního práva pro 
Statutární město Přerov. Předkupním právem je dotčena část pozemku o výměře 1266,13 m2.

Oddělení koncepce a rozvoje města:
U p.č. 5176/31 v k.ú. Přerov nemá námitky ke vzdání se předkupní práva k části pozemku. U pozemku 
p.č. 5466/72 nemá námitky ke vzdání se předkupního práva k části dotčené návrhovou plochou 
veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň, současně doporučuje využít předkupního práva u 
části p.č. 5466/72, pozemku p.č. 5466/230 a pozemku p.č. 5466/231 vše v k.ú. Přerov, které  jsou 
dotčeny návrhovými plochami veřejně přístupných prostranství pro dopravu - plánovanými 
obslužnými komunikacemi, které zajistí přístup pro návrhové a přestavbové plochy pro bydlení. Tyto 



vymezené veřejné plochy by měly být vykupovány, což urychlí případnou budoucí výstavbu sběrné 
komunikace. U pozemku p.č. 5990/43, není námitky ke vzdání se předkupního práva.
I v případě nevyužití předkupního práva zůstávají v ÚPmP plochy vymezené jako veřejně přístupné 
prostranství pro dopravu i jako stavby veřejně prospěšná, kdy u těchto staveb je možno dotčené 
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 výkupy pozemků a  s přihlédnutím ke stanovisku odboru koncepce doporučuje nevyužít 
předkupního práva k pozemkům v rozsahu dle návrhu usnesení.

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 pozemků dle návrhu usnesení do majetku 
města, návrh neschválit tento záměr a návrh nevyužít předkupního práva k těmto pozemkům.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 8.993 m2 v k.ú. Přerov se nachází za obytnými domy na 

ul. Kabelíkova a areálem Meopty, pozemek p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 19.122 m2 v k.ú. 
Přerov je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků východně od městského hřbitova, 

pozemek p.č. 5466/230, orná půda o výměře 3.024 m2 a pozemek p.č. 5466/231, orná půda o výměře 

1.938 m2 oba v k.ú. Přerov se nachází za zástavbou rodinných domů na ul. Jarní, pozemek p.č. 

5990/43, orná půda o výměře 19.674 m2 v k.ú. Přerov se nachází na ul. Kojetínská za průmyslovými 
areály, po levé straně při výjezdu z Přerova. Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví K*** 
O***. 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 těmto pozemkům.
Vlastník uvedeného pozemku pan O*** má záměr uvedené pozemky odprodat společnosti Agras 
Želatovice a.s.. S ohledem na skutečnost, že na pozemcích je zapsáno předkupní právo pro statutární 
město Přerov pan O*** (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v 
platném znění) oznámil záměr převést uvedené pozemky s dotazem, zda město využije předkupního 
práva. 
Dle vyjádření odboru koncepce jsou předkupním právem dotčeny pozemky z části nebo celé a jsou 
územním plánem vymezeny pro návrhové plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně 
přístupných prostranství pro městskou zeleň nebo pro návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ -
plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu. 
Radě města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemků a částí 
pozemků v okrajových částem města Přerova, které jsou dotčeny předkupním právem pro 
statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo zapsané k těmto pozemkům. 
.


