
Pořadové číslo: 21/3.1.4.

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 Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2640/2 ostatní plocha o výměře 

148 m2 v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2640/2 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. 
Přerov.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 2640/2 

ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 53. schůzi konané dne 22.9.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, 
aby si vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. Přerov 
do majetku města, tento záměr města neschválilo a aby rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije 
předkupní právo k pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. Přerov.



Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 20. zasedání dne 12.9.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru úplatném převodu 
spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 2640/2 k.ú. Přerov a tento záměr města neschválilo.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Oddělení územního plánování:
Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1 vyplývá, že pozemek parc.č. 2640/2 v k.ú. 
Přerov se nachází v lokalitě vymezené a určené jako stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ -
plochy veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň. U těchto ploch je vymezeno uplatnění 
předkupního práva k pozemkům pro Statutární město Přerov.

Oddělení koncepce a rozvoje města:
Pozemek p. č. 2640/2 v k.ú. Přerov leží ve veřejně přístupném prostranství pro městskou zeleň podél 
místní komunikace vedoucí k tenisové hale, tenisovému areálu a severní straně Hotelu Jana. Vzhledem 
k tomu, že všechny ostatní pozemky veřejné zeleně podél uvedené komunikace jsou ve vlastnictví 
statutárního města Přerova doporučuje Odbor koncepce a strategického rozvoje využít předkupního 
práva na tento pozemek.
Protože téměř všechny pozemky pod uvedenou místní komunikací k tenisovému areálu jsou ve 
vlastnictví statutárního města Přerova, kromě dvou pozemků sousedících s výše uvedeným 
pozemkem, které jsou ve stejném vlastnictví, doporučuje Odbor koncepce a strategického rozvoje 
jednat s vlastníky o převodu všech pozemků na listu vlastnictví č. 1023 (p.č. 5073/5, p.č. 5073/6 a p.č. 
2641 v k.ú. Přerov) přestože na nich není předkupní právo pro město. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že v rozpočtu nejsou rezervovány finanční 
prostředky na výkup spoluvlastnického podílu uvedeného pozemku. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 2640/2 ostatní plocha o celkové výměře 148 m2 v k.ú. Přerov se nachází podél místní 
komunikace vedoucí k tenisové hale a hotelu Jana v Přerově. Pozemek je veřejně přístupný, je 
zarosten náletovými dřevinami. Je ve spoluvlastnictví paní M***Ř*** k id 1/3 a České republiky, s 
příslušností hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k id 2/3.
Na základě opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán, podle ust. § 
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako oprávněný z 
předkupního práva k tomuto pozemku.
Paní M***Ř*** má záměr realizovat převod spoluvlastnického podílu předmětného pozemku. S 
ohledem na skutečnost, že k tomuto pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov, 
oznámila tento záměr (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v 
platném znění) statutárnímu městu Přerov s dotazem, zda město tohoto předkupního práva využije. 
Pozemek je dle územního plánu určen pro plochy veřejných prostranství pro městskou zeleň, kdy 
takovéto pozemky by měly být obecně vykupovány. Statutární město Přerov je vlastníkem sousedních 
pozemků. V případě vzdání se předkupního práva zůstane v územním plánu pozemek v ploše pro 
veřejně přístupné prostranství pro městskou zeleň.



Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku 
podél místní komunikace ke sportovní hale a hotelu Jana, kdy tento pozemek je dotčen 
předkupním právem pro statutární město Přerov. 


