
Pořadové číslo:  24/4.6.1 

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 13.1.2017 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 1. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k pozemku p.č. 708 ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí 

povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva k 

pozemku p.č. 708 ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky prominutí povinností, které jsou 

obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, České Republice – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, jako osobě 

povinné z předkupního práva. 

 

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

1. návrhu usnesení včetně podpisu 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 59. schůzi dne 8.12.2016 usnesením č. 2246/59/7/2016 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit  prominutí povinností dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 708 ostatní plocha, silnice se nachází při ul. Tršická v k.ú. Penčičky, a to pod krajskou 

komunikací II. tř. č. 436 směřující z Přerova přes Penčice do obce Tršice. 



  

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hodlá převést pozemek p.č. 708 v k.ú 

Penčičky. Jelikož se jedná o pozemek pod komunikací II. tř., je vlastníkem této komunikace a 

pozemku dle § 9 zák.č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikací, Olomoucký kraj. 

  

ČR - ÚZSVM pozemek do vlastnictví Olomouckého kraje převede v případě, že statutární město 

Přerov provede výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí. Předkupní právo bylo zapsáno dle 

ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

Komise pro záměry na svém jednání dne 23.11.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle 

návrhu usnesení. 

  

Koordinační skupina na svém jednání konaném dne 4.11.2016 sdělila, že nemá námitky k výmazu 

předkupního práva. 

Statutární město Přerov po dořešení právního vztahu vstoupí do jednání s novým vlastníkem, 

Olomouckým krajem a vyjedná podmínky pro převod částí tohoto pozemku, které jsou potřebné pro 

město.  

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje sdělil, že pozemek parc.č. 708 v katastrálním území 

Penčičky tvoří: 

• 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, s umístěním stávající silnice II. třídy a cyklistické stezky, 

• 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, s umístěním stávající silnice II. třídy a cyklistické stezky, 

• pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami - trasou hlavního řadu technické infrastruktury 

pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to jednotnou kanalizací a přečerpávací stanicí odpadních 

vod, 

• 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 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

  

  

Předmětem předlohy je prominutí povinností (dluhu), které jsou obsahem předkupního práva 

dle ust. § 101 stavebního zákona, vlastníku pozemku ČR - ÚZSVM jako osobě povinné z 

předkupního práva, a to za účelem dosažení výmazu předkupního práva dle ust. § 101 

stavebního zákona, které bylo zřízeno ve prospěch statutárního města Přerova, jako osoby 

oprávněné z předkupního práva.  

 

 


