
Pořadové číslo:  23/3.3.1. 

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 2.12.2016 

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: 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 

662/3,  v k.ú.  Henčlov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 662/3 ost. plocha o výměře 296 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví J*** S***, bytem ***, 

podíl id. 1/3, J*** T***, bytem*** – podíl id. 1/3 a Ing. H***V***, bytem 7*** – podíl 

id.1/3, do majetku statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 75.000,-Kč, tj. 253,-Kč/m2, dle přílohy č. 1. Statutární město 

uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad 

práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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. 

 

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  – části pozemku p.č. 662/3, ost. 



plocha, o výměře 289,44 m2, v k.ú. Henčlov. Rada města Přerova na své schůzi dne 24.11.2016 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

1. zrušila usnesení č. 1772/49/7/2016 ze 49. schůze Rady města Přerova, konané dne 14.7.2016, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 662/3, ost. plocha, o výměře 289,44 m2, v k.ú. 

Henčlov, vyznačené na situaci v příloze. 

 

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

statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 662/3, ost. plocha, o výměře 296 m2, v k.ú. Henčlov, 

vyznačené na situaci v příloze. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.11.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 662/3 ost. plocha o výměře 296 m2 se nachází v ulici Sokolů v místní části Přerov VIII-

Henčlov, a je na něm zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město 

Přerov. Spoluvlastníci pozemku J*** S***, bytem ***, podíl id. 1/3, Jiří T***, bytem *** – podíl id. 

1/3 a Ing. H*** V***, bytem *** – podíl id.1/3, učinili nabídku statutárnímu městu Přerov na využití 

předkupního práva k tomuto pozemku z důvodu jejich převodu jiné osobě.  

Po schválení záměru statutárního města Přerova - úplatného převodu nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 662/3 ost. plocha o výměře 289,44 m2, v k.ú. 

Henčlov, byla tato skutečnost oznámena spoluvlastníkům pozemku s tím, že pokud by byla pro ně 

zbytková část pozemku nevyužitelná, aby učinili novou nabídku na převod celého pozemku. Celková 

plocha pozemku p.č. 662/3 v k.ú. Henčlov je 296 m2. Předkupním právem je dotčena část tohoto 

pozemku o výměře 289,44 m2. Z hlediska převodu by bylo z časových, administrativních a 

ekonomických aspektů ( náklady na pořízení geometrického plánu by převýšily kupní cenu zbytkové 

výměry 6 m2), výhodné vykoupit celý pozemek. Co se týká zbytkové části pozemku o výměře 6 m2, 

jedná se o zanedbatelnou výměru a je pro spoluvlastníky nevyužitelná. Na základě výše uvedených 

důvodů požádali spoluvlastníci pozemku p.č. 662/3 v k.ú. Henčlov, aby byl od nich vykoupen celý 

pozemek. Vzhledem k tomu, že se příslušné odbory a další orgány města vyjádřily k převodu v rámci 

předkupního práva kladně, není předpoklad, že by zanedbatelná zbytková výměra 6 m2 ve vztahu k 

celkové výměře pozemku, byla důvodem ke změně stanoviska, a proto opětovné stanovisko již nebylo 

vyžadováno. 

  

Komise pro záměry projednala žádost dne 11.7.2016 doporučila využít předkupního práva.  

  

Místní výbor Henčlov ve svém vyjádření doporučil využít předkupního práva na výše uvedeném 

pozemku vzhledem k tomu, že se na něm nachází místní komunikace, chodník, zeleň, kanalizace, 

vodovod, plyn, veřejné osvětlení, kabelová televize a proto patří do majetku města. 

  

Koordinační skupina projednala nabídku dne 18.3.2016 a doporučila využít předkupního práva. 

Statutární město Přerov má vydaný Územní plán města Přerova, který byl vydán dne 21.09.2009 

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 parc.č. 662/3 v 



katastrálním území Henčlov, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně: 

- částečně stávající plochy dopravní infrastruktury /DS/ - plochy silniční dopravy, v souladu s 

ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění,  

- 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,  

- 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 částečně v zastavěném území a částečně mimo zastavěné území. 

Předmětný pozemek je součástí stávajícího uličního prostoru ulice Sokolů v Henčlově. Na pozemku je 

umístěna stávající místní komunikace, pás veřejné zeleně a chodník. Dále jsou na pozemku umístěny 

hlavní řady sítí technické infrastruktury, a to vodovodní potrubí, jednotná kanalizace, STL plynovodní 

potrubí, slaboproudé rozvody – telefonní vedení, atd. Předkupním právem je dotčena část pozemku 

parc.č. 662/3 v katastrálním území Henčlov o ploše 289,44 m2. 

Pozemek p. č. 662/3 v k. ú. Henčlov leží celý v uličním prostoru ulice Sokolů v místní části Přerov 

VIII-Henčlov, přitom téměř celý pozemek (97,8 %) je v ÚPmP určen jako veřejně přístupné 

prostranství pro dopravu spojené s předkupním právem pro statutární město Přerov. Na předmětném 

pozemku se nachází místní komunikace, chodník a uliční zeleň (zelený pás). Celý zbývající uliční 

prostor ulice Sokolů je na pozemcích, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví statutárního města 

Přerova. Na základě těchto skutečností bylo doporučeno využít předkupního práva a získat předmětný 

pozemek do vlastnictví města Přerova. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil schválit převod. 

  

Vlastníci pozemku s výší kupní ceny souhlasí. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o převod 

pozemku p.č. 662/3, v k.ú. Henčlov, do majetku statutárního města Přerova, který se nachází v 

ul. ulici Sokolů v místní části Přerov VIII-Henčlov.  

 

 


