
Pořadové číslo: 13/4.1.2.

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 7.1.2016

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 1. 2016

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. 1022 ZE-EN,  v  k.ú. Dluhonice.

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 – části pozemku p.č. 1022 ZE-EN, 
geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14 o výměře 1832 

m2, v k.ú. Dluhonice, vyznačené na situaci v příloze č.1.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1022 ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-

51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14 o výměře 1832 m2, v k.ú. Dluhonice, 
vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k části pozemku p.č. 1022 
ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14 o výměře 

1832 m2, v k.ú. Dluhonice.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 29.2.2016

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 doporučuje nevyužít předkupního práva k části pozemku 
p.č. 1022 ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14, o 
výměře 1832 m2,  v k.ú. Dluhonice.

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 pozemek parc.č. 1022 (EN) v 
katastrálním území Dluhonice, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:

- částečně pro stávající plochy dopravní infrastruktury /DS/ - plochy silniční dopravy, v souladu          
s ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění, s umístěním stávající silnice III. třídy,
- částečně pro stávající 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 stávající silnice III. třídy,
- částečně pro stávající plochy /Z/ - plochy krajinné zeleně, v souladu s ustanovením §§ 16  a 17 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,  
- částečně pro návrhové plochy dopravní infrastruktury /DS/ - plochy silniční dopravy, v souladu s 
ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění,  s  umístěním veřejně prospěšné stavby D.1.1 – výstavba dálnice D1 včetně Střediska správy a 
údržby dálnic,
- pozemek je dotčen trasou stávající cyklistické stezky,
- pozemek je zasažen veřejně prospěšnou stavbou D.3.4 – přeložka koncového úseku ul. Dluhonské 
včetně zabezpečeného přejezdu tratě ČD č.330 (včetně mostní konstrukce),  veřejně prospěšnou 
stavbou D.6.12 – cyklistická stezka ul. Předmostská, a veřejně prospěšnými stavba technické 
infrastruktury, a to venkovním vedením VN a kabelovou sítí VN,
- 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 se nachází částečně v zastavěném území a částečně mimo zastavěné území.
Předkupním právem je dotčena část pozemku parc.č. 1022 (EN) v katastrálním území Dluhonice          
o ploše 1 557,68 m2. 
Část pozemku v zjednodušené evidence p. č. 1022 (EN) v k. ú. Dluhonice je dle ÚPmP je veřejně 
přístupným prostranstvím pro dopravu. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a doplnění 
souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem č. 279 -
51/2011 je navrženo dělení tohoto pozemku ZE na pozemky KN p. č. 1013/13, p. č. 1013/14 a p. č. 
1022/3, přičemž v Územním plánu města Přerova se nově vzniklé pozemky KN č. 1013/14 a p. č. 
1022/3 nachází ve veřejně přístupném prostranství pro městskou zeleň a nově vzniklý pozemek KN č. 
1013/13 leží v ploše krajinné zeleně. 
Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá námitek ke vzdání se předkupního práva na část 
pozemku zjednodušené evidence p. č. 1022 (EN) v Geometrickém plánu č. 279 - 51/2011 označenou 
p. č. 1013/14 a současně doporučuje ponechání/využití předkupního práva u nově vzniklých pozemků 
1013/13, p. č. 1022/3, p. č. 1022/4,  z pozemku KN p. č. 1022.



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 Dluhonice

Místní výbor Dluhonice byl požádán o stanovisko, ale zatím se nevyjádřil. 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, nelze dál vyčkávat na vyjádření.

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 žádost na 33. schůzi dne 7.1.2016. O výsledku tohoto jednání bude 
Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1022 ZE-EN, o výměře 3.202 m2, k.ú. Dluhonice, se nachází pod komunikací v ul. 
Předmostská u železničního přejezdu v Dluhonicích. Komunikace je ve vlastnictví Olomouckého 
kraje.Vlastník pozemku Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 
Praha, IČ 65993390, nabídla statutárnímu městu Přerov úplatný převod tohoto pozemku, na kterém je 
zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Na pozemek p.č. 
1022 ZE-EN je zahájena soudní exekuce – zápis v katastru nemovitostí o zahájení exekuce byl 

proveden dne 5.8.2014. Předkupním právem je dotčena část pozemku o výměře 1557,68 m2. Pro 
zamýšlený převod části pozemku p.č. 1022 ZE-EN Olomouckému kraji nechalo ČR – ŘSD vyhotovit 
geometrický plán na dělení pozemku. Pozemek dle geometrického plánu č. 279-51/2011, který má být 
převeden Olomouckému kraji se nachází pod komunikací č. III/01857. Na zbývající části pozemku 
p.č. 1022 ZE-EN po jeho rozdělení dle geometrického plánu č. 279-51/2011 zůstane nadále zapsáno 
předkupní právo pro statutární město Přerov na pozemcích p.č. 1013/13, p.č. 1022/3, p.č. 1022/4 , vše 
v k.ú. Dluhonice.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku p.č. 1022 ZE-EN v k.ú. Dluhonice.


