
Pořadové číslo:  22/3.3.1. 

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: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

450/7, p.č. 450/8  oba  v k.ú. Lověšice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 

p.č. 450/7 ost. plocha o výměře 36 m2, p.č. 450/8 ost. plocha o výměře 29 m2 oba v k.ú. 

Lověšice u Přerova, z vlastnictví K*** J***, bytem ***, spoluvlastnický podíl id.½ a P*** 

Š***, bytem ***, spoluvlastnický podíl id. ½, do majetku statutárního města Přerova, za cenu 

v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 27.950,- Kč, tj. 430,- 

Kč/m2 (pozemek p.č. 450/7 – 15.480,- Kč, pozemek p.č. 450/8 - 12.470,- Kč), dle přílohy č.1. 

Statutární město uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní 

poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 14.7.2016 schválila  záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  –  pozemků  p.č. 450/7, p.č. 450/8 oba 



v k.ú. Lověšice u Přerova. Rada města Přerova  projednala úplatný převod na své schůzi dne 

3.11.2016. Zastupitelstvo města Přerova bude o výsledku jednání informováno zpravodajem  na 

zasedání zastupitelstva. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 450/7 ost. plocha o výměře 36 m2, p.č. 450/8 ost. plocha o výměře 29 m2 se nacházejí u 

železniční tratě v lokalitě Padělky – Přerov III - Lověšice, a je na nich zapsáno předkupní právo dle 

§101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Spoluvlastníci pozemku K*** J***, podíl id. 

1/2, P*** Š***, b*** – podíl id. 1/2, učinili nabídku statutárnímu městu Přerov na využití 

předkupního práva k těmto pozemkům z důvodu jejich převodu jiné osobě. 

  

Komise pro záměry projednala žádost dne 11.7.2016 a nedoporučila úplatný převod do majetku 

statutárního města Přerova.  

  

Místní výbor Lověšice doporučil využít nabídky předkupního práva. 

  

Koordinační skupina projednala nabídku dne 17.6.2016 a doporučila nevyužít předkupního práva. 

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, vyplývá, že pozemky parc.č. 450/7 a 450/8 v 

katastrálním území Lověšice u Přerova, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně: 

- 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, dle ustanovení § 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 v zastavěném území. 

Předkupním právem jsou dotčeny celé pozemky parc.č. 450/7 a 450/8 v katastrálním území Lověšice u 

Přerova. 

na celých pozemcích p. č. 450/7 a p. č. 450/8, oba v k.ú. Lověšice u Přerova se nachází věřejně 

přístupná účelová komunikace, která zajišťuje jeden z přístupů k pozemkům stávajících zahrad (mimo 

jiné jsou tři z těchto pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova), k zemědělsky obdělávaným 

pozemkům a dále vede podél železniční vlečky až k tzv. „Mádrovu podjezdu“. Tyto stávající zahrady 

a zemědělsky obdělávané pozemky leží celé dle Územního plánu města Přerova (ÚPmP) v návrhových 

plochách terminálu kombinované dopravy a logistického centra. Část z pozemků, na kterých se 

nachází tato účelové komunikace, včetně pozemků p. č. 450/7 a 8, je v ÚPmP určena jako veřejně 

přístupné prostranství pro dopravu, zbývající části předmětné účelové komunikace se nachází ve 

stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury (drážních tratí) a návrhových plochách dopravní 

infrastruktury (ploch terminálu kombinované dopravy a logistického centra). Podle obecných zásad, a 

protože terminál kombinované dopravy je jednou z největších rozvojových ploch města, měly by být 

tyto pozemky ve vlastnictví města. 

Podle studie proveditelnosti Terminálu kombinované dopravy Střední Morava Přerov (TKD) z r. 2001 

byly předmětné pozemky nezbytné pro vybudování železničního napojení TKD. Po získání 

majoritního podílu pozemků pro TKD soukromou firmou NYPRO hutní prodej, a. s., byl s touto 

firmou dohodnut odsun TKD od stávající vlečky do PRECHEZY a dle jimi zpracovaného investičního 

záměru již nejsou předmětné dva pozemky v trase železničního napojení TKD ani jejich plánované 

distribuční haly. Realizace záměrů v této lokalitě lze očekávat až po vybudování přeložky silnice 

II/436 (na Kojetín) v rámci výstavby dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov. 

Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že případným vzdáním se předkupního práva městem 

Přerovem zůstanou oba pozemky v plochách veřejně přístupných prostranstvích pro dopravu Odbor 

koncepce a strategického rozvoje neměl námitky ke vzdání se předkupního práva na pozemky p. č. 

450/7 a p. č. 450/8 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

  



Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil nevyužít předkupního práva k pozemkům 

p.č. 450/7 a p.č. 450/8 oba v k.ú. Lověšice u Přerova vzhledem k tomu, že neměl za tímto účelem 

vyčleněny v rozpočtu finanční prostředky. V současné době se uvolnili finanční prostředky v 

souvislosti s akcí, která se nerealizovala, a je tedy v tomto případě možno uskutečnit výkup výše 

uvedených pozemků. Prodávající s výší kupní ceny souhlasí. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k pozemkům p.č. 450/7 a p.č. 450/8 oba k.ú. Lověšice u Přerova, které se 

nacházejí u železniční tratě v lokalitě Padělky – Přerov III – Lověšice.  

 

 


