
Pořadové číslo: 12/4.1.5.

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 - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2, orná půda, o 

výměře 53 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova.

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2, orná půda, o výměře 53 m2, v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.

3. rozhodlo nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 820/2, orná půda, o výměře 53 m2, v 
k.ú. Kozlovice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

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:



Stanovisko koncepce a strategického rozvoje:

Za oddělení územního plánování:

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 pozemek parc.č. 820/2 v 
katastrálním území Kozlovice u Přerova se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:

·      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, dle ustanovení § 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.

Předkupním právem je dotčen celý pozemek parc.č. 820/2 v katastrálním území Kozlovice u Přerova. 

Územní plán města Přerova, resp. Územní plán města Přerova po vydání Změny č. 1- právní stav, je 
vystaven k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese  www.prerov.eu.

Za oddělení koncepce a rozvoje města:

stávající oplocení zahrady u rodinného domu čp. 228 v Kozlovicích nebylo vybudováno na hranici 
pozemku, ale tak, že zasáhlo část pozemku ve vlastnictví města, který je součástí návrhových ploch 
veřejně přístupného prostranství pro dopravu. Při následném dělení pozemku p. č. 820 v k. ú. 
Kozlovice a prodeji oddělené oplocené části nově označené jako pozemek p. č. 820/2 v k. ú. 
Kozlovice nebyl tento nový pozemek vyjmut z ploch pro dopravu a bylo na něj vyznačeno předkupní 
právo.

Vzhledem k tomu, že v této části ulice je zachována šířka veřejného prostranství více než 10 m stejně 
jako v navazující části ulice směrem k centru místní části a tato šířka veřejného prostranství splňuje 
podmínku stanovenou vyhláškou č. 501/2006 Sb., § 22, odst. 2, je vhodné zachování stávajícího stavu.

Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá námitek ke vzdání se předkupního práva na pozemek p. 
č. 820/2 v k. ú. Kozlovice.

Stanovisko  odboru správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit záměr v předloženém znění dle 
návrhu usnesení.

Stanovisko výboru pro místní část Kozlovice u Přerova:

Místní výbor s návrhem  řešení vzdání se předkupního práva odboru rozvoje a odboru správy majetku 
souhlasí.



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 820/2, orná půda, o výměře 53 m2, je situován v ul. Tučínská před pozemkem p.č. 
723/2, orná půda a pozemkem 723/3, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 
2***Přerov IV-Kozlovice, Tučínská 228/10. 
Ing. Š***J*** dopisem ze dne 23.10.2015 požádal o vyjádření, zda statutární město Přerov k pozemku 
p.č. 820/2, orná půda v k.ú. Kozlovice u Přerova uplatní předkupní právo.
Dle ust. § 101, zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákona je statutární město Přerov povinno zaslat písemně 
ve lhůtě 3 měsíců sdělení, zda má zájem předkupní právo využít a v případě že má zájem, je město 
povinno v odpovědi vymezit předmět koupě, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření kupní 
smlouvy. Zároveň musí být vlastníku nemovitosti zaslán návrh kupní smlouvy, včetně geometrického 
plánu a znalecký posudek.
Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že Ing. Š***v roce 2008 odkoupil od statutárního města 
Přerova pozemek p.č. 820/2, který vznikl oddělením od původního pozemku p.č. 820 a zbývající část 
byla označena jako pozemek p.č. 820/1 a zůstala ve vlastnictví StMPr. Pozemek p.č. 820/2 je součástí 
zahrady u jejich rodinného domu, je oplocen s brankou, rovněž je tam umístěn rozvaděč zemního 
plynu a elektrické energie.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku a 
návrh neuplatnit předkupní právo k pozemku, který se nachází v ul. Tučínská a je součástí 
rodinného domu.


