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Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 
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

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5176/33, p.č. 5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 
5466/181, p.č. 5466/203, vše 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 částí pozemku p.č. 5176/33, orná 

půda, o výměře 58,19 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 1.477,9 m2, p.č. 5466/97, orná 

půda, o výměře 549,63 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 2.831,5 m2, p.č. 5466/203, 

orná půda, o výměře 359,22 m2, vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v přílohách č. 1-
10, do majetku statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 5176/33, 

orná půda, o výměře 58,19 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 1.477,9 m2, p.č. 5466/97, 

orná půda, o výměře 549,63 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 2.831,5 m2, p.č. 

5466/203, orná půda, o výměře 359,22 m2, vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v 
přílohách č. 1-10, do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/33, 

orná půda, o výměře 1.361 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 2.523 m2, p.č. 5466/97, 

orná půda, o výměře 2.581 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 5.481 m2, p.č. 5466/203, 

orná půda, o výměře 2.740 m2, vše v k.ú. Přerov.



Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.10.2015

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 3. Návrhu usnesení a k podpisu návrhu na vklad 
práva do katastru nemovitostí na základě právního k jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že v rozpočtu nejsou rezervovány finanční 
prostředky na výkup částí těchto pozemků a  nevyužít předkupního práva k pozemku.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Pozemek p.č. 5176/33 v katastrálním území Přerov:
-     částečně návrhové plochy /VS/ - smíšené plochy občanského vybavení a výroby, v souladu s 
ustanovením §§ 6, 11 a 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 
platném znění,
-     částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství 
pro městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění,
-     u ploch /UZ/ 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,
-     v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně na 
terénu. U ploch výroby a občanského vybavení je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. 
Uvedený podíl je stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka,
-     pozemek se nachází mimo zastavěné území.
Koncepce rozvoje města počítá s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie ploch 
veřejných prostorů. Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně přístupná, a je 
řazena do ploch veřejných prostranství.
Zpracovatelem Územního plánu města Přerova byla tato plocha, která je situována mimo jiné na části 
pozemku p.č. 5176/33 v katastrálním území Přerov, vymezena pro plochy veřejných prostorů – zeleně, 
z důvodu oddělení ploch smíšených obytných (o velikosti 4,03 ha) a ploch určených pro smíšené 
využití výroby a občanského vybavení (o velikosti 1,13 ha), které navazují na stávající areál 
společnosti Meopta – optika s.r.o. v Přerově.
Předkupním právem je dotčena část pozemku p.č. 5176/33 v katastrálním území Přerov o ploše 58,19 
m2. 
V příloze zasíláme situaci na podkladě mapy katastru nemovitostí s vymezením předkupního práva 
(tisk je připraven na formát A4).
Pozemek p.č. 5466/69 v katastrálním území Přerov:
-     částečné návrhové plochy bydlení /BB/ - bydlení bytové, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
-     částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství 
pro městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění,     
-     částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství 
pro dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, 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 ploch /UD/  a /UZ/ 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,
-     pozemek je zasažen v plochách veřejných prostranství /UD/ veřejně prospěšnými stavbami -
trasami hlavních řadů technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to 
vodovodem, jednotnou kanalizací a kabelovým vedením VN,
-     v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně na 
terénu. U ploch bydlení bytového je stanoven 30% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl 
je stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka,
-     pozemek se nachází mimo zastavěné území.
Koncepce rozvoje města počítá s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie ploch 
veřejných prostorů. Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně přístupná, a je 
řazena do ploch veřejných prostranství.
Zpracovatelem Územního plánu města Přerova byla tato plocha, která je situována mimo jiné na části 
pozemku p.č. 5466/69 v katastrálním území Přerov, vymezena pro plochy veřejných prostorů – zeleně, 
jako městský park Pastviska vázaný na rozvoj bydlení v jihovýchodním sektoru města Přerova.
Předkupním právem jsou dotčeny dvě části pozemku p.č. 5466/69 v katastrálním území Přerov, a to 
část pro plochu /UD/ o velikosti 208,49 m2 (v přiložené situaci označena písmenem A.) a část pro 
plochu /UZ/ o velikosti 1269,41 m2 (v přiložené situaci označena písmenem B.).
V příloze zasíláme situaci na podkladě mapy katastru nemovitostí s vymezením předkupního práva 
(tisk je připraven na formát A3).
Pozemek p.č. 5466/97 v katastrálním území Přerov:
-    částečné návrhové plochy bydlení /BB/ - bydlení bytové, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
-    částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství 
pro městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění,     
-     částečně stávající plochy zemědělské /P/, v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
-     u ploch /UZ/ 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,
-     v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně na 
terénu. U ploch bydlení bytového je stanoven 30% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl 
je stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka,
-     pozemek se nachází mimo zastavěné území.
Koncepce rozvoje města počítá s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie ploch 
veřejných prostorů. Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně přístupná, a je 
řazena do ploch veřejných prostranství.
Zpracovatelem Územního plánu města Přerova byla tato plocha, která je situována mimo jiné na části 
pozemku p.č. 5466/97 v katastrálním území Přerov, vymezena pro plochy veřejných prostorů – zeleně, 
jako městský park Pastviska vázaný na rozvoj bydlení v jihovýchodním sektoru města Přerova.
Předkupním právem je dotčena část pozemku p.č. 5466/97 v katastrálním území Přerov o ploše 549,63 
m2. 
V příloze zasíláme situaci na podkladě mapy katastru nemovitostí s vymezením předkupního práva 
(tisk je připraven na formát A4).
Pozemek p.č. 5466/181 v katastrálním území Přerov:
-     částečné návrhové plochy bydlení /BB/ - bydlení bytové, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
-     částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství 
pro městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění,     
-     částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství 
pro dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, 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 ploch /UD/  a /UZ/ 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,
-     pozemek je zasažen v plochách veřejných prostranství /UD/ veřejně prospěšnými stavbami -
trasami hlavních řadů technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to 
vodovodem, jednotnou kanalizací a kabelovým vedením VN,
-     v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně na 
terénu. U ploch bydlení bytového je stanoven 30% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl 
je stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka,
-     pozemek se nachází mimo zastavěné území.
Koncepce rozvoje města počítá s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie ploch 
veřejných prostorů. Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně přístupná, a je 
řazena do ploch veřejných prostranství.
Zpracovatelem Územního plánu města Přerova byla tato plocha, která je situována mimo jiné na části 
pozemku p.č. 5466/181 v katastrálním území Přerov, vymezena pro plochy veřejných prostorů –
zeleně, jako městský park Pastviska vázaný na rozvoj bydlení v jihovýchodním sektoru města Přerova.
Předkupním právem jsou dotčeny tři části pozemku parc.č. 5466/181 v katastrálním území Přerov, a to 
část pro plochu /UD/ o velikosti 339,64 m2 (v přiložené situaci označena písmenem A.) a dvě části pro 
plochu /UZ/ o velikosti 710,24 m2 (v přiložené situaci označena písmenem B.) a o velikosti 1781,62 
m2 (v přiložené situaci označena písmenem C.).
V příloze zasíláme situaci na podkladě mapy katastru nemovitostí s vymezením předkupního práva 
(tisk je připraven na formát A3).
Pozemek p.č. 5466/203 v katastrálním území Přerov:
-     částečně stávající plochy zemědělské /P/, v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
-     částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných prostranství 
pro městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění,  
-     v ploše /P/ je pozemek zasažen plochou koridoru silniční dopravy – jihovýchodní tangenta – šířka 
koridoru 50 m od osy na obě strany,
-     u ploch /UZ/ 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,
-     pozemek se nachází mimo zastavěné území.
Koncepce rozvoje města počítá s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie ploch 
veřejných prostorů. Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně přístupná, a je 
řazena do ploch veřejných prostranství.
Zpracovatelem Územního plánu města Přerova byla tato plocha, která je situována mimo jiné na části 
pozemku p.č. 5466/203 v katastrálním území Přerov, vymezena pro plochy veřejných prostorů –
zeleně, jako městský park Pastviska vázaný na rozvoj bydlení v jihovýchodním sektoru města Přerova.
Předkupním právem je dotčena část pozemku parc.č. 5466/203 v katastrálním území Přerov o ploše 
359,22 m2. 
V příloze zasíláme situaci na podkladě mapy katastru nemovitostí s vymezením předkupního práva 
(tisk je připraven na formát A3).

-    pozemek p. č. 5176/33 v k. ú. Přerov je zasažen v minimálním rozsahu návrhovými plochami 
veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň, která odděluje smíšené návrhové plochy 
občanského vybavení a výroby, navazující na areál podniku Meopta - optika, s.r.o., a návrhové plochy 
smíšené obytné. Odbor koncepce a strategického rozvoje nepřipravuje žádnou dokumentaci. Z 
dlouhodobého pohledu by mělo město využít předkupního práva a části pozemků určených jako 
veřejně přístupné prostranství pro městskou zeleň postupně vykoupit do svého vlastnictví a po 
zkompletování ucelené části veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň tyto plochy 
kultivovat a tím zahájit přeměnu území v souladu s ÚPmP. Vzhledem k tomu, že vzdáním se 
předkupního práva zůstává uvedená plocha jako veřejně přístupné prostranství pro městskou zeleň 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. 5176/33 v k.ú. Přerov.
-     pozemky p. č. 5466/97 a p. č. 5466/203 v k. ú. Přerov jsou z části určeny na veřejně přístupné 
prostranství pro městskou zeleň a pozemky p. č. 5466/69 a p. č. 5466/181  v k. ú. Přerov jsou částečně 
zasaženy návrhovými plochami veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň a návrhovými 
plochami veřejně přístupných prostranství pro dopravu, plánovanou obslužnou místní komunikaci, 
která v budoucnu zajistí přístup na návrhové a přestavbové plochy pro bydlení kombinované (rodinné 
a bytové domy) a návrhové plochy pro bydlení bytové, ležící jižně a jihozápaně od areálu bývalých 
kasáren na Želatovské ulici a východně od městského hřbitova po obou stranách podél uvedené 
plánované komunikace, propojující ulici U Hřbitova se silnicí II/150 v prodloužení ulice Želatovské na 
plánovanou křižovatku u hvězdárny (v současné době mimo zastavěné území města). Po výstavbě 
bytových domů v této lokalitě, by měl být v budoucnu na ploše veřejně přístupných prostranství pro 
městskou zeleň založen obvodový městský park. Na předmětnou lokalitu byla vypracována 
urbanistická studie „Přerov, Pod Hvězdárnou“ (KT architekti, 01/2013), která respektuje sběrné 
komunikace vyznačené v Územním plánu města Přerova, kde je rozsah veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu a pro městskou zeleň vyznačen. Přesto, že se na danou komunikaci v 
současné době nepřipravuje žádná dokumentace, měly by být všechny vymezené veřejné plochy (i ty 
budoucí) vykupovány do majetku města, což velmi urychlí případnou budoucí přípravu výstavby 
sběrné komunikace, na kterou budou poté napojeny další obslužné komunikace v této lokalitě. Veřejně 
přístupným prostranstvím pro dopravu jsou částečně zasaženy i předmětné pozemky p. č. 5466/69 a p. 
č. 5466/181 v k. ú. Přerov (viz vyjádření oddělení územního plánu). Vzhledem k tomu, že vzdáním se 
předkupního práva zůstává uvedená plocha jako veřejně přístupné prostranství pro městskou zeleň a 
vzhledem k nedostatku finančních prostředků na výkupy pozemků Odbor koncepce a strategického 
rozvoje nemá námitek ke vzdání se předkupního práva na ty části pozemků p.č. 5466/69, p. č. 
5466/97, p. č. 5466/181 a p. č. 5466/203  v k.ú. Přerov, které jsou zasaženy návrhovými plochami 
veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň a současně doporučuje využít předkupního práva 
a získat do vlastnictví statutárního města Přerova pouze ty části pozemků p. č. 5466/69 a p. č. 
5466/181 v k. ú. Přerov, které jsou zasaženy návrhovými plochami veřejně přístupných prostranství 
pro dopravu.

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost neprojednala vzhledem k termínu projednání nabídky předkupního práva 
stanoveného v odst. 6, § 101, zák. č. 183/2006 Sb., tj. 3 měsíce od doručení nabídky na využití 
předkupního práva.

Komise pro záměry

Komise pro záměry žádost neprojednala vzhledem k termínu projednání nabídky předkupního práva 
stanoveného v odst. 6, §101, zák. č. 183/2006 Sb., tj. 3 měsíce od doručení nabídky na využití 
předkupního práva.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost na 28. schůzi dne 1.10.2015. O výsledku tohoto jednání bude 
Zastupitelstvo město Přerova informováno zpravodajem při projednávání.

Důvodová zpráva:

Pozemky se nachází v lokalitách zahrad za Meoptou, za hřbitovem a za ul. Durychova , vše v k.ú. 
Přerov. Spoluvlastníci pozemků uvedených v návrhu usnesení – Bc. M*** J***, bytem ***– podíl id. 
5/24, paní J*** K***, bytem ***– podíl id. 5/24,G*** M***, bytem *** – podíl id. 9/24, O*** 
W***, bytem ***, Vsetín – podíl id. 5/24, nabídli statutárnímu městu Přerov úplatný převod těchto 



pozemků, na kterých je zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město 
Přerov. Žádost odůvodňují záměrem prodeje pozemku. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu částí 
pozemků v lokalitách zahrad za Meoptou, za hřbitovem a za ul. Durychova, které jsou dotčeny 
předkupním právem pro statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo k dotčené 
části tohoto pozemku. 


