
Pořadové číslo: 12/4.1.3.

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 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

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6750/47, p.č. 6750/50, oba  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 – pozemků p.č. 6750/47, orná půda, o 

výměře 2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

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

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6750/47, orná půda, o výměře 2.109 m2, p.č. 

6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 6750/47, orná půda, o výměře 2.109 

m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

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  
pozemkům, vzhledem k tomu, že nemá za tímto účelem vyčleněny finanční prostředky.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Statutární město Přerov má vydaný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 21.09.2009 
Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabylo 
účinnosti dne 07.10.2009. 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 Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, vyplývá, že pozemky p.č. 6750/47       a  
6750/50 v katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
Pozemek p.č. 6750/47 v katastrálním území Přerov:
-    pro 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, 
-     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,
-     předmětný pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami D.3.5 - propojovací komunikace sil. 
I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny; D.3.11 – obslužná komunikace podél sil. I/47 a  D.6.10 – cyklistická 
stezka ul. Lipnická,
-    pozemek se nachází v zastavěném území.
Pozemek p.č. 6750/50 v katastrálním území Přerov:
-     pro 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, 
-     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,
-   předmětný pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami D.3.5 - propojovací komunikace sil. 
I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny a  D.6.10 – cyklistická stezka ul. Lipnická,
-     pozemek se nachází v zastavěném území.

Oba nabízené pozemky jsou celé v návrhové ploše veřejně přístupných prostranství pro dopravu 
plánované obslužné místní komunikace propojující silnici III/4724 (Kopaniny) se silnicí I/47 
(Lipnickou). Přesto, že se na danou komunikaci v současné době nepřipravuje žádná dokumentace, 
měly by být všechny vymezené veřejné plochy vykupovány do majetku města, což velmi urychlí 
případnou budoucí přípravu výstavby této komunikace a usnadní napojení pravobřežní části města na 
tranzitní komunikaci. Vzhledem k nedostatku financí konstatujeme, že i v případě vzdání se 
předkupního práva zůstává uvedená plocha jako veřejně přístupné prostranství pro dopravu a veřejně 
prospěšnou stavbou.

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 na 31. schůzi konané dne  16.11. 2015  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- dle 
návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 6750/47, orná půda, o výměře 2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba 
v k.ú. Přerov, se nachází v lokalitě po pravé straně komunikace Přerov – Lýsky v ul. Lipnická u haly 
EMOS. Vlastník pozemků SONOT, a.s., Údolní 8, Veveří, 602 00 Brno, IČ 27749045, nabídla 
statutárnímu městu Přerov úplatný převod těchto pozemků, na kterých je zapsáno předkupní právo dle 
§101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Předkupním právem jsou dotčeny celé 
pozemky. Žádost odůvodňuje zamýšleným úplatným převodem těchto pozemků. V této lokalitě se 
statutární město Přerov již vzdalo předkupního práva k jednomu pozemku.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemkům p.č. 6750/47, p.č. 6750/50, oba v k.ú. Přerov v ul. Lipnická.


