
Pořadové číslo:  24/4.6.2 

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 pozemkům p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně  

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 

pozemkům p.č. 15 ostatní komunikace, ostatní plocha, p.č. 16 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 20 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 287 ostatní plocha, ostatní 

komunikace vše v k.ú. Čekyně 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, 

se sídlem 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. 2247/59/7/2016 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit  prominutí povinností dle návrhu usnesení. 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nacházejí v místní části Přerov VII - Čekyně, pod komunikací 

pro pěší (chodník), podél komunikace II. tř. č. 436 v ul. Pod Lipami.  

Statutární město Přerov obdrželo žádost od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

o předložení návrhu úplatného popř. bezúplatného převodu. Dne 8.6.2015 Zastupitelstvo města 

Přerova na svém 7. zasedání usnesením č. 160/7/3/2015 schválilo bezúplatný převod a neschválilo 

úplatný převod nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení. ČR - Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových sdělil, že nelze přistoupit k realizaci převodu, protože pozemky p.č. 15, p.č. 16 a 

p.č. 287 v k.ú. Čekyně jsou dotčeny předkupním právem podle § 101, zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

  

ČR - ÚZSVM sdělil, že pozemky do vlastnictví města převede v případě, že statutární město 

Přerov provede výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí. 

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

Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí povinností z předkupního práva dle návrhu usnesení. 

  

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

předkupního práva jako podmínky jejich bezúplatného převodu. 

  

Odbor strategického rozvoje sdělil, že pozemek parc.č. 15 v katastrálním území Čekyně tvoří : 
• 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,  

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

zásobování zastavitelných ploch médii, a to jednotnou kanalizací, 

• 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, 

• pozemek se nachází v zastavěném území. 

Pozemek parc.č. 16 v katastrálním území Čekyně tvoří: 
• 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. 

Pozemek parc.č. 287 v katastrálním území Čekyně tvoří : 
• 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. 

  

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

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost statutárního města 

Přerov v souvislosti s bezúplatným převodem pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20 a p.č. 287 vše v 

k.ú. Čekyně, ve vlastnictví ČR - ÚZSVM a výmaz předkupního práva, které bylo zapsáno dle 



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

znění pozdějších předpisů.  

 

 


