
Pořadové číslo: 12/4.1.1.

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 4.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
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 –  pozemku  p.č. 549/16,  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

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 – pozemku p.č. 549/16, orná půda, o 

výměře 524 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 549/16, orná půda, o výměře 524 m2, v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 549/16, 

orná půda, o výměře 524 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

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 správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva                           
k pozemku p. č. 549/16, v k. ú. Lověšice u Přerova, vzhledem k tomu, že pozemek bude vykupován 
ČR – Ředitelstvím silnic a dálnic za účelem stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje souhlasí se zrušením předkupního práva u pozemku p. č. 
549/16,  v k. ú. Lověšice u Přerova. Jedná se o pozemek oddělený pro výstavbu přeložky silnice 
II/436, kterou bude realizovat ŘSD ČR v rámci výstavby dálnice D1, stavby 0136 podle platného 
územního rozhodnutí.

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.

Místní výbor Lověšice

Místní  výbor Lověšice vyjádřením ze dne 11.11.20105 souhlasí se zrušením 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 na 30. schůzi konané dne 12.11. 2015  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova dle 
návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 549/16, orná půda, o výměře 524 m2, k.ú. Lověšice u Přerova, se nachází v lokalitě 
“Díly“ v okrajové části Přerov III - Lověšice. Vlastníci pozemků - p.č. 549/16 paní Ing. L*** H***, 
bytem *** Přerov - podíl id.1/2 a pan J*** J***, bytem***Přerov, podíl - id.1/2, nabídli statutárnímu 
městu Přerov úplatný převod tohoto pozemku, na kterém je zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 
183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Předkupním právem je dotčen celý pozemek. Žádost 
odůvodňují prodejem tohoto pozemku ČR – ředitelství silnic a dálnic za účelem stavby Dálnice D1, 
stavba 0136 Říkovice – Přerov. Výše uvedený pozemek je součástí plošného výkupu pozemků ze 
strany ČR- ŘSD. V této souvislosti ČR –ŘSD oslovila všechny vlastníky stavbou dotčených pozemků, 
aby nabídli předkupní právo dle 6, §101, zák. č. 183/2006 Sb., které je zapsáno na jednotlivých listech 
vlastnictví ve prospěch statutárního města Přerova. V této lokalitě za tímto účelem se již statutární 
město Přerov vzdalo předkupního práva k pozemkům p.č. 549/19, 549/18. Postupně budou docházet 
další nabídky na využití předkupního práva.
  
Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemkům p.č. 549/16 v k.ú. Lověšice u Přerova ( lokalita Díly). 




