
Pořadové číslo:  23/3.1.1. 

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 1.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

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. 4741/3, p.č. 4742/1, p.č. 4742/2  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. 4741/3 ost. plocha,   

o výměře 677 m2, p.č. 4742/1 ost. plocha o výměře 1084 m2, p.č. 4742/2  zast. plocha  a 

nádvoří o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví PSS Přerovská stavební a.s., se 

sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, vyznačené na situaci v příloze. 

 

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

statutárního města Přerova  ––  pozemků p.č. 4741/3 ost. plocha o výměře 677 m2, p.č. 

4742/1, ost. plocha o výměře 1084 m2, p.č. 4742/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m2 vše 

v k.ú.  Přerov,    z vlastnictví PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 

Přerov, IČ 27769585, vyznačené na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva   k pozemkům p.č. 4741/3 

ost. plocha o výměře 677 m2, p.č. 4742/1 ost. plocha  o výměře 1084 m2, p.č. 4742/2 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k.ú.  Přerov, z vlastnictví PSS Přerovská stavební a.s., 

se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, vyznačené na situaci v příloze. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 



 

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 svých schůzích dne 22.9.2016, 

20.10.2016  a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva dle 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 12.8.2006 a konstatovala, že pozemky vymezené pro 

plochy veřejných prostranství by obecně měly být v majetku statutárního města Přerova. V případě 

nevyužití předkupního práva však zůstává uvedená plocha jako veřejně přístupné prostranství pro 

městskou zeleň.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, vyplývá, že pozemky p..č. 4741/3, 4742/1 a 

4742/2 v katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně: 

- stávající 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, 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 v zastavěném území. 

Předkupním právem jsou dotčeny celé pozemky p.č. 4741/3, 4742/1 a 4742/2 v katastrálním území 

Přerov. 

Způsob využití předmětných pozemků p. č. 4741/3, 4742/1, 4742/2, vše v k.ú. Přerov je Územním 

plánem města Přerova (ÚPmP) je zařazen mezi stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy 

veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň, které by obecně měly být ve vlastnictví města. 

Současně je pozemek zasažen plochou nemovité kulturní památky Michalov a záplavového území 

Bečvy (q100). Z uvedených důvodů by bylo vhodné předmětné pozemky získat do vlastnictví 

statutárního města Přerova. V případě vzdání se předkupního práva, vzhledem k nedostatku finančních 

prostředků na výkupy pozemků, zůstane v ÚPmP uvedená plocha jako veřejně přístupné prostranství 

pro městskou zeleň i součástí nemovité kulturní památky Michalov  a nebude možná změna pozemku 

na jiné využití. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

V roce 2000 byl městským zastupitelstvem schválen „Program regenerace a rozvoje městského parku 

Michalov“. V rámci tohoto "Programu...." byly  pozemky  p.č. 4741/3, 4742/1 a 4742/2, k.ú. Přerov 

součástí zájmového území městského parku Michalov (v „Programu“ se jedná o tzv. „louku u 

Michalova“), neboť se plocha těchto parcel ve spojení s vedlejšími parcelami využívá jako rekreační 

sportoviště. Dále je třeba uvést, že parcely jsou  součástí kulturní památky – městský park Michalov. 



Dle „Programu,..“ by neměly tyto pozemky doznat významných změn a měly by zůstat otevřenou 

plochou s intenzivně udržovaným travnatým povrchem, který snese vyšší zatížení související s 

provozováním sportovních činností a konáním jednorázových akcí. Předpokládá se osázení obvodu 

„louky“ novým stromořadím.   

Ochrana pozemků p..č. 4741/3, 4742/1 a 4742/2, k.ú. Přerov je dána zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o součást kulturní památky).  

Upozorňujeme, že na pozemku p.č. 4742/2 je stavba (trafostanice) jiného vlastníka.  Dále 

upozorňujeme, že středem tzv. „louky“ vede zatrubněná svodnice drenážního systému parku  ( trasa 

vede severojižním směrem, prakticky středem „louky“ – v GISu není zaměřeno, oprava tohoto 

odvodnění proběhla v r. 2000 nákladem 1,5 mil. Kč).  

Na základě výše uvedeného je třeba respektovat způsob využití těchto pozemků (4741/1, 4741/3) jako 

zeleně a veškeré činnosti prováděné na těchto pozemcích podřídit jeho zákonné ochraně. Z tohoto 

důvodu doporučujeme nabídku na předkupní právo (snad mimo parcelu č. 4742/2) využít.    

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva              k 

pozemkům  vzhledem k tomu, že nemá za tímto účelem vyčleněny v rozpočtu finanční prostředky. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 4741/3 ost. plocha o výměře 677 m2, p.č. 4742/1 ost. plocha o výměře 1084 m2, p.č. 

4742/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k.ú.  Přerov se nacházejí v ul. Bezručova, na 

okraji parku Michalova, a je na nich zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro 

statutární město Přerov. Vlastník pozemku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 

Přerov, IČ 27769585, učinila nabídku statutárnímu městu Přerov na využití předkupního práva  k  

těmto pozemkům z důvodu jejich převodu jiné osobě. Na pozemku p.č. 4742/2 je stavba trafostanice 

ve vlastnictví jiného vlastníka -  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, Děčín. 

 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k pozemkům p.č.  4741/3, p.č. 4742/1, p.č. 4742/2, vše  v k.ú.  Přerov, které se 

nachází v ul. Bezručova, na okraji parku Michalova. 

 

 


