
Pořadové číslo: 15/4.1.5.

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 3.3.2016

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 3. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, Vedoucí odboru
Bc. Miloslav Dohnal, Vedoucí oddělení
Zdeněk Kadlec, Referent

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 510/9,  v k.ú.  Předmostí.

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 – podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, 
orná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví J*** Č***é, bytem ***, k podílu id. 4/12 pozemku 
p.č. 510/9, orná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví D*** Z*** bytem *** k podílu id.1/12 
pozemku p.č. 510/9, oná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví L*** R***, bytem 
***vyznačené na situaci v příloze.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú. Předmostí, 
ve vlastnictví J***, bytem ***, podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú. 
Předmostí, ve vlastnictví D***Z***, bytem ***, podílu id.1/12 pozemku p.č. 510/9, oná 
půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví L***R***bytem ***

3. rozhoduje , že nevyužije předkupního práva k podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda, 
v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví J***Č*** bytem *** k podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, 
orná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví D*** Z***, bytem *** k podílu id.1/12 pozemku 
p.č. 510/9, oná půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví L*** ***, bytem ***

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 29.4.2016



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. 510/9, oná půda, v k.ú.  Předmostí vzhledem k tomu, že nemá za tímto účelem 
vyčleněny v rozpočtu finanční prostředky.

Koordinační skupina

Koordinační skupina projednala nabídku dne 5.2.2016. 
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 p.č. 510/9 v katastrálním 
území Předmostí, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
- 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 veřejně prospěšné stavby D.3.5 -  
propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny a veřejně prospěšné stavby D.6.10 –
cyklistická stezka ul. Lipnická,
- částečně pro stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných 
prostranství pro městskou zeleň, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění,
- u ploch /UD/ a /UZ/ 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.

V současné době se na tomto pozemku nachází odbočná větev styčné křižovatky na silnici I/47 u 
areálu EMOS. Nyní slouží pouze jako sjezd do areálu EMOS a k vyústění „Cyklostezky Žebračka“, 
ale podle ÚPmP má být součástí propojovací komunikace MK Kopaniny se silnicí I/47 přes areál 
výstaviště. Vlastní propojení a navazující obslužná komunikace podél sil. I/47 mohou mít při 
současném rozvoji fy VISIMPEX, a. s., do ploch bývalého výstaviště a především připravovaného 
silničního napojení pozemku ležícího mezi výstavištěm a nákupním centrem Kaufland ve vlastnictví 
fy SONOT, a. s., alternativu v napojení na toto napojení, ale v této chvíli by měla být respektována 
varianta zakotvená v ÚPmP a předkupní právo na tento pozemek uplatněno. Případné záměry fy 
EMOS, spol. s r. o., na tomto a sousedních pozemcích mohou být do rozhodnutí, která varianta 
propojení bude nakonec zvolena nebo do případné změny ÚPmP, smluvně ošetřena.
V případě vzdání se předkupního práva zůstává uvedená plocha jako veřejně přístupné prostranství a 
stavba propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny a cyklistické stezka ul. Lipnická 
zůstávají veřejně prospěšnou stavbou, kdy u těchto staveb je možno v krajním případě dotčené 
pozemky vyvlastnit.
Předkupním právem je dotčen celý pozemek p.č. 510/9 v katastrálním území Předmostí. 

Místní výbor Předmostí

Místní výbor Předmostí vyjádřením ze dne 10.2.2016 souhlasí se vzdáním se  předkupního práva k 
pozemku p.č. 510/9,  v k.ú. Předmostí.



Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala nabídku dne 24.2.2016 a doporučila Radě města Přerova nevyužít 
předkupního práva k pozemkům uvedeným v návrhu usnesení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala nabídku dne 3.3.2016. O výsledku jednání Rady města Přerova bude 
Zastupitelstvo města Přerova informováno ústně zpravodajem na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 510/9, orná půda, o výměře 902 m2, v k.ú. Předmostí, se nachází v ul. Lipnická, po
pravé straně směr Lipník pod komunikací, která tvoří vjezd a výjezd do haly EMOS Přerov, a je na 
něm zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. 
Spoluvlastníci pozemku jsou J*** Č***, bytem *** – podíl id. 4/12, D***Z***, bytem *** – podíl id. 
4/12, L***R***, bytem ***– podíl id. 1/12, Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 11 
a, Žižkov, 130 00 Praha 3 - podíl id.1/4. Nabídku na využití předkupního práva ve smyslu výše 
citovaného zákona k jejich vlastnickým podílům zaslali na statutární město Přerov jen 3 spoluvlastníci 
– J***Č***, D*** Z*** L*** R***. Z tohoto důvodu lze projednat v orgánech města pouze nabídky 
těchto spoluvlastníků. V této lokalitě se statutární město Přerov vzdalo předkupního práva již ve dvou 
případech.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku 510/9 v k.ú. Předmostí v ul. Lipnická.


