
Pořadové číslo: 13/4.1.3.

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 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

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 169/11,  v  k.ú. Kozlovice 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. 169/11, ost. plocha, o 

výměře 267 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova, vyznačené na situaci v příloze č.1.

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 169/11, ost. plocha, o výměře 367m2, v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 169/11 

ost. plocha, o výměře 267 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova.

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 pozemku p. č. 169/11, v k. ú. Kozlovice u  Přerova, vzhledem k tomu, že nemá za tímto účelem 
vyčleněny v rozpočtu finanční prostředky.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

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 p.č. 169/11 v 
katastrálním území Kozlovice u Přerova, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
- 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, 
- 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 v zastavěném území.
Předkupním právem je dotčen celý pozemek p.č. 169/11 v katastrálním území Kozlovice                     
u Přerova. 
Celý pozemek p. č.  169/11 v k. ú. Kozlovice u Přerova je dle ÚPmP dotčen veřejně přístupným 
prostranstvím pro dopravu. Na tomto a sousedních pozemcích má být dle dopravně urbanistické studie 
Přerov – Kozlovice (ARPIK Ostrava, s.r.o., březen 2003) vybudována místní obslužná komunikace 
zpřístupňující plochy pro bydlení rodinné o celkové volné zastavitelné ploše cca 5 ha. 
Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje převedení pozemku p. č. 169/11 v k. ú. Kozlovice 
u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova, aby mohla být výše uvedená komunikace v 
budoucnu realizována. V případě vzdání se předkupního práva sice zůstává v ÚPmP uvedená plocha 
jako veřejně přístupné prostranství pro dopravu, ale její případný prodej třetí osobě by mohl do 
budoucna způsobit komplikace při případné přípravě výstavby komunikace a další technické 
infrastruktury, kterým se získáním pozemku můžeme vyhnout. Vzhledem k tomu, že pro komunikaci 
ani technickou infrastrukturu není vymezena veřejně prospěšná stavba, nebude možné ani případné 
budoucí vyvlastnění předmětného pozemku.

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 Kozlovice

Místní výbor Kozlovice  vyjádřením ze dne 17.12.2015 souhlasí nevyužít předkupního práva k 
pozemku p.č. 169/11,  v k.ú. Kozlovice u  Přerova.

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 169/11, ost. plocha, o výměře 267 m2, k.ú. Kozlovice u Přerova, se nachází v Kozlovicích v 
ul. Na Vrbovcích, za autobusovou točnou. Vlastníci pozemků I***Š***, bytem *** 751 21 Prosenice 
– podíl id. 1/2 a A*** V***, bytem***, 750 02 Přerov VI – Újezdec, - 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 třetí osobě.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku p.č. 169/11, v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. Na Vrbovcích, za 
autobusovou točnou.


