
Pořadové číslo: 14/4.1.2

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 8.2.2016

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 2. 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. 5466/183 a p.č. 5990/44 v k.ú. Přerov.

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 - části pozemku p.č. 5990/44, orná 

půda, o výměře 513 m2 a části pozemku p.č. 5466/183,orná půda, o výměře 1750 m2 v k.ú. 
Přerov vyznačené v situaci č. 1 a č. 2

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

statutárního města Přerova - části pozemku p.č.5990/44, orná půda, o výměře 513 m2 a části 

pozemku p.č. 5466/183, orná půda, o výměře 1750 m2 v k.ú. Přerov vyznačené v situaci č. 1 
a č. 2

3 rozhoduje nevyužít předkupního práva k části pozemku p.č.5990/44, orná půda a části 
pozemku p.č. 5466/183, v k.ú. Přerov vyznačené v situaci č. 1 a č. 2.

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 koncepce a strategického rozvoje

Pozemek p. č. 5466/183  v k. ú. Přerov je částečně zasažen návrhovými plochami veřejně přístupných 
prostranství pro městskou zeleň a návrhovými plochami veřejně přístupných prostranství pro dopravu, 



plánovanou obslužnou místní komunikaci, která v budoucnu zajistí přístup na návrhové a přestavbové 
plochy pro bydlení kombinované (rodinné a bytové domy) a návrhové plochy pro bydlení bytové, 
ležící jižně a jihozápadně od areálu bývalých kasáren na Želatovské ulici a východně od městského 
hřbitova po obou stranách podél uvedené plánované komunikace, propojující ulici U Hřbitova se 
silnicí II/150 v prodloužení ulice Želatovské na plánovanou křižovatku u hvězdárny (v současné době 
mimo zastavěné území města). Po výstavbě bytových domů v této lokalitě, by měl být v budoucnu na 
ploše veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň založen obvodový městský park.
Na předmětnou lokalitu byla vypracována urbanistická studie „Přerov, Pod Hvězdárnou“ (KT 
architekti, 01/2013), která respektuje sběrné komunikace vyznačené v Územním plánu města Přerova, 
kde je rozsah veřejně přístupných prostranství pro dopravu a pro městskou zeleň vyznačen. Přesto, že 
se na danou komunikaci v současné době nepřipravuje žádná dokumentace, měly by být všechny 
vymezené veřejné plochy (i ty budoucí) vykupovány do majetku města, což velmi urychlí případnou 
budoucí přípravu výstavby sběrné komunikace, na kterou budou poté napojeny další obslužné 
komunikace v této lokalitě. Veřejně přístupným prostranstvím pro dopravu je částečně zasažen i 
předmětný pozemek p. č. 5466/183 v k. ú. Přerov. Uvedená část pozemku je dotčena návrhovými 
plochami veřejných prostranství pro dopravu pro umístění veřejně prospěšných staveb přeložky silnice 
II/150 včetně cyklostezky a technické infrastruktury pro plochy bydlení bytové a kombinované a 
plochy smíšené obytné. 
Vzhledem k tomu, že vzdáním se předkupního práva zůstává uvedená plocha jako veřejně přístupné 
prostranství pro městskou zeleň a vzhledem k nedostatku finančních prostředků na výkupy pozemků 
Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá námitek ke vzdání se předkupního práva na ty části 
pozemku p. č. 5466/183, které jsou zasaženy návrhovými plochami veřejně přístupných prostranství 
pro městskou zeleň a současně doporučuje využít předkupního práva a získat do vlastnictví 
statutárního města Přerova pouze tu část pozemku p. č. 5466/183 v k. ú. Přerov, která je zasažena 
návrhovou plochou veřejně přístupného prostranství pro dopravu.

Pozemek p. č. 5990/44  v k. ú. Přerov je částečně dotčen záměrem budoucí propojovací komunikace 
zajišťující přímý přístup do lokality určené pro plánované veřejné logistické centrum s terminálem 
kombinované dopravy (podél západní strany plánovaného TKD). Tato komunikace, pokud bude v 
budoucnu vybudována, by se měla stát hlavní (sběrnou) komunikací propojující plánovanou přeložku 
silnice II. třídy dle studie propojení (Tovačovská) Kojetínská - Štefánika (přes "Mádrův podjezd"), 
kterou by měl připravit a vybudovat Olomoucký kraj, s přeložkou silnice II/436, která bude 
vybudována ŘSD ČR společně s dálnicí D1/0136 Říkovice - Přerov. Uvedená část pozemku je 
dotčena návrhovými plochami veřejných prostranství pro dopravu pro umístění veřejně prospěšných 
staveb přeložky silnice II/436 včetně cyklostezky a technické infrastruktury pro plochy veřejného 
logistického centra. Žádná z uvedených staveb v současné době není připravována. Silnice II/436 je 
krajskou komunikací a jako taková by měla být realizována Olomouckým krajem. Souběžná 
cyklostezka bude investicí statutárního města Přerova, ale bude budována současně se silnicí, případně 
později. Hlavní řady technické infrastruktury (pozemních sítí) mohou být budovány buď městem, 
nebo soukromým investorem, případně za spolufinancování více subjektů. 
Vzhledem k tomu, že předmětná přeložka silnice II/436 není mezi dopravními prioritami statutárního 
města Přerova, schválenými na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova usnesením č. 142/6/6/2015 
Dopravní priority města Přerova, vzhledem k tomu, že vzdáním se předkupního práva zůstává 
uvedeným stavbám statut veřejně prospěšných staveb a vzhledem k nedostatku finančních prostředků 
na výkupy pozemků Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá námitek ke vzdání se předkupního 
práva na pozemek p. č. 5990/44 v k. ú. Přerov.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje  nevyužít  předkupní práva k pozemkům 
uvedeným v návrhu usnesení, vzhledem k tomu, že nemá za tímto účelem vyčleněny finanční 
prostředky.

Rada města Přerova



Rada města  Přerova na své 34. schůzi dne 21.1.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr úplatného převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova dle 
návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5466/183 se nachází na Želátovské ul. za areálem bývalých kasáren východně od 
městského hřbitova. Pozemek je dotčen navrhovanými plochami veřejně přístupných prostranství pro 
městskou zeleň a obslužnou místní komunikaci.
Pozemek p.č. 5990/44 se nachází na Kojetínské ul. Pozemek je dotčen záměrem budoucí propojovací 
komunikace ul. Tovačovská, - Kojetínská - Štefanika, přes Mádrův podjezd. 
Spoluvlastníci pozemku ***, učinili nabídku statutárnímu městu Přerov - úplatný převod uvedených 
pozemků na kterých je zapsáno předkupní právo dle § 101, zák.č. 183/2006 Sb. pro statuární město 

Přerov. Předkupním právem je dotčena část pozemku p.č. 5990/44, orná půda, o výměře cca 513 m2 a 

část pozemku p.č. 5466/183, orná půda, o výměře 1750 m2 v k.ú. Přerov. Žádost odůvodňují tím, že 
uvedené pozemky hodlají odprodat, z tohoto důvodu žádají o sdělení, zda využije statutární město 
Přerov předkupního práva. 

Důvodem předlohy je projednání majetkoprávní dispozice v orgánech obce a dořešení 
předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona, podílovým spoluvlastníkům k části 
pozemku p.č. 5466/183 a pozemku p.č. 5990/44 vše v k.ú. Přerov.


