
Pořadové číslo: 21/3.1.1.

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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov – úplatném převodu nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/42 orná půda o výměře 1659 

m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov.

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

pozemku p.č. 5176/42 orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 

m2 v k.ú. Přerov

3 rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/42 

orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova dle návrhu usnesení.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání dne 10.8.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova dle návrhu usnesení.



Odbor koncepce a strategického rozvoje

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 pozemky parc.č. 5176/42 a 
5176/43 v katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
• návrhové 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 /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,
• pozemky se nachází mimo zastavěné území.
Koncepce rozvoje města počítá s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie ploch 
veřejných prostorů. Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně přístupná, a je 
řazena do ploch veřejných prostranství.
Zpracovatelem Územního plánu města Přerova byla tato plocha, která je situována mimo jiné na 
pozemcích parc.č. 5176/42 a 5176/43 v katastrálním území Přerov, vymezena pro plochy veřejných 
prostorů – zeleně, z důvodu oddělení ploch smíšených obytných (o velikosti 4,03 ha) a ploch určených 
pro smíšené využití výroby a občanského vybavení (o velikosti 2,53 ha), které navazují na stávající 
areál společnosti Meopta – optika s.r.o. v Přerově.
Předkupním právem jsou dotčeny celé pozemky parc.č. 5176/42 a 5176/43 v katastrálním území 
Přerov. 
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.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 5176/42 orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. 
Přerov se nacházejí na ul. Želátovská za areálem Meopty.
Na statutární město Přerov vznesl dotaz insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka KAPPEL 
a.s, Správce Mgr. Petr Brož, zda statutární město Přerov využije své předkupní právo k výše 
uvedeným pozemkům a za jakých podmínek. 

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení právního vztahu k pozemkům p.č. 
5176/42, p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov, dotčených předkupním právem podle § 101 zák.č. 183/2006 
Sb., stavebního zákon.


