
Pořadové číslo: 9/4.1.17.

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 – části pozemku p.č. 710 v k.ú. Kozlovice u Přerova

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. 710, orná půda, o výměře 

573,69 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1.

2. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 710, orná půda, o výměře 573,69 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova vyznačené na 
situaci v příloze č. 1.

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 710, orná 

půda, o výměře 15145 m2 v k.ú. Kozlovice u 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 předkupním právem je dotčena  
část pozemku parc.č. 710 v katastrálním území Kozlovice u Přerova o výměře 573,69 m2, která je 
vymezena a určena pro návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu - umístění veřejně prospěšné stavby D.1.12. - přeložka silnice I/434, m.č. 
Kozlovice, 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.

Oddělení koncepce a strategického rozvoje:
z pozemku p. č.  710 o výměře 15 145 m2 v k. ú. Kozlovice je předkupním právem zasaženo pouze 
574 m2 (necelé 4 %). Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje z pozemku p. č. 710 oddělit 
část odpovídající veřejnému prostranství pro dopravu (viz kótované situační zákresy zaslané 
oddělením územního plánování). Při tomto dělení dojde k výmazu předkupního práva na části určené 
Územním plánem města Přerova pro plochy zemědělské a zůstane ponecháno pouze pro část veřejně 
přístupných ploch pro dopravu. S částí pozemku pro plochy zemědělské budou pak vlastníci moci 
libovolně nakládat. Část pozemku pro veřejně přístupné prostranství pro dopravu, které zůstane 
zatíženo předkupním právem, by měli vlastníci nabídnout Olomouckému kraji, který je investorem 
obchvatu Kozlovic (přeložka silnice II/434), na jehož žádost bude statutárním městem Přerovem 
projednáno vzdání se předkupního práva. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku informoval spoluvlastníky pozemku o možnosti oddělení části pozemku 
dotčené předkupním právem, kdy je možno se zbývající částí pozemku volně disponovat. 
Spoluvlastníci pozemku však sdělili, že mají uzavřenu kupní smlouvu a žádají  o sdělení, zda 
statutární město Přerov uplatní či neuplatní předkupní právo k pozemku. 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  doporučuje odbor správy majetku neschválit záměr převodu části pozemku dotčené 
předkupním právem a neuplatnit předkupní právo k pozemku. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost na25. schůzi Rady města Přerova konané dne 3.9.2015. O 
výsledku jednání Rady města Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova informováno  při 
projednávání této předlohy na zasedání zpravodajem.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 710, orná půda o celkové výměře 15145 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova je součástí 
zemědělsky obhospodařovaných pozemků mezi areálem fy GAMBRO a Kozlovicemi. Uvedený 
pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní I*** B*** k id 1/2 a paní J*** Z*** k id 1/2. 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.
Spoluvlastnice uvedeného pozemku paní B*** a paní Z*** uzavřely kupní smlouvy na na převod 
tohoto pozemku, kdy Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov jim zaslal 
vyrozumění, že pozemek nemohou převést, neboť je na něm zapsáno předkupní právo. Obrátily se 



proto na statutární město Přerov s dotazem, zda město využije předkupního práva. 
Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčena část předmětného pozemku o výměře 

573,69 m2, která je územním plánem vymezena pro návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ -
plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.12. -
přeložka sil. II/434, m.č. Kozlovice vč. souběžné cyklistické stezky, jejímž investorem je Olomoucký 
kraj. Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučil z pozemku p. č. 710 oddělit tuto část veřejně 
přístupných ploch pro dopravu, kdy u zbývající části určené pro plochy zemědělské by předkupní 
právo bylo vymazáno a s touto částí pozemku by vlastníci moci libovolně nakládat. 
Odbor správy majetku informoval spoluvlastníky pozemku o možnosti oddělení části pozemku 
dotčené předkupním právem, kdy je možno se zbývající částí pozemku volně disponovat. 
Spoluvlastníci pozemku však sdělili, že mají uzavřenu kupní smlouvu a žádají o sdělení, zda statutární 
město Přerov uplatní či neuplatní předkupní právo k pozemku. 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 
doporučuje odbor správy majetku neschválit záměr převodu části pozemku dotčené předkupním 
právem a neuplatnit předkupní právo k pozemku. 
Zastiupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 
pozemku v lokalitě mezi areálem GAMBRO a Kozlovicemi, která je dotčena předkupním 
právem pro statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo k dotčené části tohoto 
pozemku. 


