
Pořadové číslo:  22/3.1.1. 

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 3.11.2016 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 11. 

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 nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6752/5, p.č. 6752/58 a p.č. 6752/70 vše  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 – pozemků p.č. 6752/5 ost. plocha o 

výměře 278 m2, p.č. 6752/58 ost. plocha o výměře 459 m2 a p.č. 6752/70 ost. plocha o 

výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách. 

 

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

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6752/5 ost. plocha o výměře 278 m2, p.č. 6752/58, 

ost. plocha, o výměře 459 m2 a p.č. 6752/70 ost. plocha o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, 

vyznačené na situaci v přílohách. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemkům p.č. 6752/5 

ost. plocha o výměře 278 m2, p.č. 6752/58 ost. ploch, o výměře 459 m2 a p.č. 6752/70 ost. 

plocha o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, vyznačených na situaci v přílohách. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

4. pověřuje náměstka 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 jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova  projednala  záměr úplatného  převodu  na své schůzi dne 3.11.2016. 

Zastupitelstvo města Přerova bude o výsledku jednání informováno zpravodajem  na zasedání 

zastupitelstva. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry projednala žádost dne 19.10.2016 a doporučila Radě města Přerova nevyužít 

předkupního práva dle návrhu usnesení. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala nabídku dne 30.9.2016 a doporučila nevyužít předkupního práva. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1 a 5, vyplývá, že pozemky parc.č. 6752/5, 

8752/58 a 6752/70 v katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitách vymezených a určených 

následovně: 

Pozemek parc.č. 6752/5 v katastrálním území Přerov: 

- 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,  

- pozemek je zasažen veřejně prospěšnou stavbou - trasou hlavního řadu technické infrastruktury 

pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to dešťovou kanalizací, 

- 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 se nachází v zastavěném území. 

Pozemek parc.č. 6752/58 v katastrálním území Přerov: 

- částečně 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, 

- částečně plochy přestavby /OP/ - polyfunkční komplexy vybavenosti, v souladu                       s 

ustanovením § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění, 

- pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami - trasami hlavních řadů technické 

infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to dešťovou kanalizací                   a 

kabelovou sítí VN, 

- 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, 

- v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně 

na terénu. U ploch občanského vybavení je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený 

podíl je stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka, 

- pozemek se nachází v zastavěném území. 

Pozemek parc.č. 6752/70 v katastrálním území Přerov: 

- 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,    



- 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 se nachází v zastavěném území. 

 

Jedná se o veřejně přístupné pozemky vně areálu výstaviště, podél jeho oplocení. Všechny pozemky 

sousedí s pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Pozemky p. č.  6752/70 a p. č. 6752/5 tvoří úzký (0,4 m až 2,4 m široký) pruh zeleně (tráva, náletové 

keře a stromy) a nacházejí se mezi oplocením areálu výstaviště a cyklostezkou Žebračka. 

Bezprostřední okolí cyklostezky je nutné udržovat a odstraňovat větve zeleně zasahující do profilu 

cyklostezky. Pozemek p. č. 6752/58 tvoří širší (1,7 m až 8,1 m široký) pruh vzrostlé zeleně u 

jihovýchodního rohu areálu výstaviště, částečně se nachází mezi oplocením areálu výstaviště a 

korytem vodního náhonu Strhanec. Po tomto pozemku vede pěšina využívaná jak občany města, tak 

pěšími turisty pohybujícími se po značené turistické trase Klubu českých turistů (zelená značka 

Přerov, železniční stanice Přerov - Veselíčko, zámek). Vzhledem k uvedeným skutečnostem 

doporučuje Odbor koncepce  a strategického rozvoje využít předkupního práva a získat pozemky p. č.  

6752/70, p. č. 6752/58 a p. č. 6752/5 v k. ú. Přerov do svého vlastnictví. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva              k 

pozemkům p.č. 6752/5, p.č. 6752/58 a p.č. 6752/70 vše  v k.ú. Přerov, vzhledem k tomu, že nemá za 

tímto účelem vyčleněny v rozpočtu finanční prostředky.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 6752/5 ost. plocha o výměře 278 m2, p.č. 6752/58 ost. plocha o výměře 459 m2 a p.č. 

6752/70, ost. plocha o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov se nacházejí v okrajové východní části areálu 

Výstaviště v Přerově a cyklostezky při Žebračce. Na pozemcích je zapsáno předkupní právo dle §101 

zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Insolvenční správce Ing. Martin Koubek ve věci 

dlužníka Výstaviště Přerov-západ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 226, 742 42 Šenov u Nového Jičína, 

IČ 28620615, jako vlastníka výše zvedených pozemků, učinil v rámci pokynu zajištěného věřitele 

nabídku statutárnímu městu Přerov na využití předkupního práva k těmto pozemkům z důvodu jejich 

převodu.  

   

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k pozemkům p.č. 6752/5, p.č. 6752/58 a p.č. 6752/70 vše v k.ú. Přerov, které 

se nacházejí v okrajové východní části areálu Výstaviště v Přerově a cyklostezky při Žebračce na 

okraji areálu Výstaviště v Přerově.  

 

 


