
Pořadové číslo: 21/3.1.5.

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 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  5935/3 v k. ú. Přerov.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5935/3 orná půda o výměře 

334 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Ing. P*** F***, bytem ***, 750 02 Přerov - podíl id. ½ a 
P*** P***, bytem ***, 750 02 Přerov – podíl id. ½, vyznačené na situaci v příloze.

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

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5935/3 orná půda o výměře 334 m2, v k.ú.
Přerov ve vlastnictví Ing. P*** F***, bytem ***, 750 02 Přerov - podíl id. ½ a P*** P***, 
bytem ***, 750 02 Přerov – podíl id. ½, vyznačené na situaci v příloze.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5935/3 

orná půda o výměře 3.300 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Ing. P*** F***, bytem ***, 750 02 
Přerov - podíl id. ½ a P*** P***, bytem ***, 750 02 Přerov – podíl id. ½, vyznačené na 
situaci v příloze.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2016

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 
zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a 



podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí na základě 
právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala žádost na 53. schůzi dne 22.9.2016 a podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit záměr úplatného převodu a nevyužít předkupního práva úplatný převod  
nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – pozemku uvedeného v návrhu usnesení.

Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala žádost dne 12.9. 2016 a  doporučila  Radě města Přerova  podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova  nevyužít překupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 Sb., dle 
návrhu usnesení.

Koordinační skupina

Koordinační skupina projednala nabídku dne 1.9.2006 a nemá námitky ke vzdání se předkupního 
práva k pozemku p.č. 5935/3 v k.ú. Přerov. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva              k 
pozemku p.č. 5935/3, 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. 5935/3 v 
katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitách vymezených a určených následovně:
Pozemek p.č. 5935/3 v katastrálním území Přerov:
- částečně návrhové plochy dopravní infrastruktury /DT/ - plochy terminálu kombinované 
dopravy a logistického centra, v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. Na této ploše je umístěna veřejně prospěšná stavba 
pro dopravu D.6.20. - plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra,
- částečně návrhové 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.1.14 - přeložka sil. II/436, 
páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy vč. souběžné cyklistické stezky,   
- 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 je zasažen v plochách veřejných prostranství /UD/ veřejně prospěšnými stavbami -
trasami hlavních řadů technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to 
vodovodem, STL plynovodem a rozvody tepla (parní potrubí),
- pozemek je zasažen v plochách dopravní infrastruktury /DT/ veřejně prospěšnou stavbou -
trasou hlavních řadů technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to 
venkovním vedením VN,
- pozemek se nachází mimo zastavěné území.
Předkupním právem je dotčena část pozemku p.č. 5935/3 v katastrálním území Přerov   o ploše 333,89 
m2. 



Pozemek p. č. 5935/3 v k. ú. Přerov leží v plochách dopravní infrastruktury plochy terminálu 
kombinované dopravy a veřejného logistického centra a částečně je zasažen plochou veřejně 
přístupného  prostranství pro dopravu podél plánované přeložky silnice II/436 připravované k realizaci 
v rámci výstavby posledního úseku dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov. Podle platného 
územního rozhodnutí pro uvedenou stavbu D1-0136 i podle dokumentace aktualizace územního 
rozhodnutí, kterou má oddělení koncepce a rozvoje města k dispozici, zůstane podél přeložky silnice 
II/436 pozemek o šířce více než 4 m, který bude sloužit jako rezerva pro případnou výstavbu 
cyklostezky (pokud se v budoucnosti prokáže její potřebnost), ve vlastnictví statutárního města 
Přerova. V případě vzdání se předkupního práva na část předmětného pozemku zůstane v platnosti 
výše uvedené určení ploch dle Územního plánu města Přerova. Z důvodu nedostatku finančních 
prostředků na výkupy pozemků a z výše uvedených důvodů nemá Odbor koncepce a strategického 
rozvoje MMPr námitky ke vzdání se předkupního práva k části pozemku p. č. 5935/3 v k. ú. Přerov.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5935/3 orná půda o výměře 3.300 m2 v k.ú. Přerov, se nachází v lokalitě Padělky u 
Lověšic, a to mimo zastavěné území.Na pozemku p.č. 5935/3 je zapsáno předkupní právo dle §101 
zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Vlastníci pozemku Ing. P***F***, bytem ***, 750 
02 Přerov - podíl id. ½ a P***P***, bytem ***, 750 02 Přerov – podíl id. ½, učinili nabídku 
statutárnímu městu Přerov na využití předkupního práva k tomuto pozemku z důvodu jejich převodu 
jiné osobě. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
předkupního práva k pozemku p.č. 5935/3 v k.ú. Přerov, který se nachází vlokalitě Padělky u 
Lověšic, a to mimo zastavěné území.


