
Pořadové číslo: 10/4.1.3.

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 1.10.2015

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  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 5990/46 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. 5990/46, orná 

půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v přílohách č. 1- 2, do majetku 
statutárního města Přerova.

2. neschvaluje neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku 

p.č. 5990/46, orná půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v přílohách 
č. 1- 2, do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5990/46, 

orná půda, o výměře 1.660 m2, 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 nemá pro výkup vyčleněny finanční prostředky v 
rozpočtu. Pro plánovaný terminál kombinované dopravy a logistické centrum byl do dnešní doby od 
schválení záměru převodu pozemků pro stavbu terminálu v roce 2001 vykoupen pouze jeden 
pozemek. Vzhledem k velkému počtu pozemků a jejich vlastníků se jedná o velkou finanční náročnost 
pro uskutečnění tohoto záměru – předpoklad řádově několik desítek milionů korun. V této souvislosti 
se  naskýtá  otázka, zda je vůbec realizace tohoto záměru reálná. Co se týká předkupního práva na část 
pozemku p.č. 5990/46, která je územním plánem navržena jako plocha veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu, taktéž pro tyto účely nemá odbor vyčleněny finanční prostředky.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Dne 15.04.2013, usnesením č. 761/17/8/2013, Zastupitelstvo města Přerova vydalo Změnu č.1 
Územního plánu města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 
účinnosti dne 06.05.2013.
Z výše citované územně plánovací dokumentace, vyplývá, že pozemek p.č. 5990/46 v katastrálním 
území Přerov nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
-     částečně návrhové plochy dopravní infrastruktury /DT/ - plochy terminálu kombinované dopravy a 
logistického centra, v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,        o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. Na této ploše je umístěna veřejně prospěšná stavba 
pro dopravu D.6.20. - plochy terminálu kombinované dopravy    a logistického centra,
-   částečně návrhové 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.1.14 -  přeložka sil. 
II/436, páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy vč. souběžné cyklistické stezky,   
-  u ploch /UD/ 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 prospěšnou stavbou - trasou 
hlavních řadů technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii,   a to dešťovou 
kanalizací,
-     pozemek se nachází mimo zastavěné území.
Předkupní právo bylo vloženo na základě vydaného Územního plánu města Přerova, který byl vydán 
dne 21.9.2009 Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné 
povahy nabylo účinnosti dne 07.10.2009.
V této územně plánovací dokumentaci jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona                 č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vymezeny plochy veřejných 
prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění, pro uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou obec a to pro Statutární město 
Přerov.
Na podkladě výše uvedeného, Magistrát města Přerova, odbor rozvoje, jako úřad územního plánování 
podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                  a stavebním řádu, v 
platném znění, podal dne 04.11.2009, podnět Katastrálnímu úřadu Olomouckého  kraje, Katastrálnímu 
pracovišti Přerov, v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, o zapsání předkupního práva k pozemkům určeným a v Územním 
plánu města Přerova  vymezeným pro plochy veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění.
Předkupní právo pro Statutární město Přerov pro část pozemku p.č. 5990/46,        v katastrálním území 
Přerov je tedy vyvoláno vydanou územně plánovací dokumentací – Územním plánem města Přerova.



Předkupním právem je dotčena východní část pozemku p.č. 5990/46 v katastrálním území Přerov o 
ploše 293 m2.

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 19.2.2015 a doporučuje převod části  pozemku dotčeného 
předkupním právem, neboť se nachází částečně v návrhové ploše dopravní infrastruktury – terminálu 
kombinované dopravy a logistického centra a částečně v návrhové ploše veřejných prostranství pro 
dopravu.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na 4. zasedání dne 25.3.2015 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46, orná půda,  o výměře 
1.660 m2, v k.ú. Přerov. 

Rada města

Rada města Přerova projednala záležitost na 27. schůzi dne 1.10.2015. O výsledku tohoto jednání bude 
Zastupitelstvo město Přerova informováno zpravodajem při projednávání 

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. Jednání dne 11.5.2015 neschválilo záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 5990/46, orná půda , o výměře 
1660 m2.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5990/46 se nachází v ul. Kojetínská po levé straně směrem na Bochoř za firmou Linde. 
Vlastník pozemku paní S*** H***, bytem***, Přerov, nabídla statutárnímu městu Přerov úplatný 
převod tohoto pozemku na kterém je zapsáno předkupní právo dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. Část 

pozemku o výměře 293 m2 je dotčena předkupním právem - veřejné prostranství pro dopravu. Zbylá 
část není předkupním právem dotčena, ale nachází se v návrhové ploše terminálu kombinované 
dopravy a logistického centra. Paní *** byla o této skutečnosti informována na základě jejího dotazu 
odborem rozvoje v srpnu 2014. Následně nabídla statutárnímu městu Přerovu k převodu celý 
pozemek. V tomto případě se však nejednalo o nabídku ve smyslu §101 zák č. 183/20106Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.
Nabídka nesplňovala podmínky zák.č. 183/2006 Sb., § 101, odstavce 5, kde je mimo jiné uvedeno, že 
povinný vlastník je v případě zamýšleného úplatného převodu povinen tento záměr oznámit oprávněné 
osobě a nabídnout ji využít předkupního práva podle tohoto zákona. Z nabídky však nevyplynulo, že 
je pozemek nabízen statutárnímu městu Přerovu z důvodu zamýšleného úplatného převodu na jinou 
právnickou či fyzickou osobu a z tohoto důvodu byl projednán jako návrh na převod celého pozemků 
do vlastnictví statutárního města Přerova s tím, že pokud nebude záměr převodu schválen, předkupní 
právo bude nadále na tomto pozemku váznout. Po vyrozumění žadatelky o neschválení záměru 
úplatného převodu do majetku statutárního města Přerova po projednání v orgánech obce, zaslala tato 
dopis na statutární město Přerov s žádostí o výmaz předkupního práva dle § 101 odst. 5 zák. č. 
183/2006 Sb. s tím, že hodlá pozemek prodat, a v této věci v současné době jedná se třetími osobami. 



Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je nabídka předkupního 
práva k části pozemku p.č. 5990/46, v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova v ul. 
Kojetínská.


