
Pořadové číslo:  25/3.1.1. 

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 9.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

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 nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3  v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3 ost. plocha, 

ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 

m2 v k.ú. Přerov, 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5063/3 

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se 

osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení a k 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 11.1.2017 usnesením č. 2290/61/7/2017 podala návrh ZM: 

1.  vyhradit si rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 

40 m2 v k.ú. Přerov, 



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

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. 

Přerov, 

3. nevyužít předkupního práva  k pozemku p.č. 5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2 v 

k.ú. Přerov. 

  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5063/3 ost. pl., ostatní komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov se nachází v ul. 

Durychova a tvoří veřejnou zeleň. 

  

Na pozemku je zapsáno předkupní právo dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. pro statutární město Přerov.  

  

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Brno, Trnitá, Čechyňská 361/16, IČ 26919877, za 

dlužníka Ing. P*** S***, učinil v rámci pokynu zajištěného věřitele nabídku statutárnímu městu 

Přerov na využití předkupního práva k předmětnému pozemku z důvodu jejich přímého převodu.  

  

Po vzdání se předkupního práva StMPr bude pozemek odprodán a s novým vlastníkem bude dořešen 

majetkoprávní vztah ke stávající lampě veřejného osvětlení a kabelu veřejného osvětlení na tomto 

pozemku.  

Komise pro záměry na zasedání dne 14.12.2016 po projednání doporučila vyhradit si rozhodování o 

záměru, neschválit záměr StMPr - úplatný převod a nevyužít předkupní právo, dle návrhu na usnesení.  

  

Koordinační skupina projednala nabídku dne 24.11.2016 a doporučila nevyužít předkupního práva. 

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Za oddělení územního plánování: 

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, 4A, 5, 6 a 8 vyplývá, že pozemek pac.č. 5063/3 

v katastrálním území Přerov, 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, 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. 

Územní plán města Přerova, včetně výše citovaných změn Územního plánu města Přerova, je vystaven 

k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese www.prerov.eu. 

  

Za oddělení koncepce a rozvoje města:  

obecně by měl být veřejná prostranství v celém uličním profilu ve vlastnictví města. V tomto případě 

leží sice pozemek p. č. 5063/3 v plochách veřejně přístupných prostranstvích pro dopravu, ale nachází 

se na něm veřejná městská zeleň a lampa veřejného osvětlení vč. elektrického kabelu veřejného 

osvětlení. Chodník leží na sousedním pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova. Celý uliční 

profil se skládá z místní komunikace o šířce cca 6 m se samostatným odstavným podélným stáním a 

oboustrannými chodníky o šířkách cca 2 m. Místní komunikace v ulici Durychova byla nedávno 

rekonstruována v rámci integrovaného programu regenerace města (IPRMu) a o jejím rozšíření se v 

současné době neuvažuje. Sousedící chodník je v tomto místě dostatečně široký a jeho rozšíření by 

bylo velmi obtížné, protože navazuje na stávající oplocení sousedního rodinného domu, které je v 

soukromém vlastnictví. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Odbor koncepce a strategického rozvoje 

nemá námitky ke vzdání se předkupního práva za podmínky dořešení právního stavu k na něm 

umístěné stávající lampě a kabelu veřejného osvětlení. 



  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 

5063/3 v k.ú. Přerov a uvádí, že majetkoprávní vztah ke stávající lampě a kabelu veřejného osvětlení 

bude dořešen po odprodeji pozemku v insolvenčním řízení s novým vlastníkem pozemku.  

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k pozemku p.č. 5063/3 v k.ú. Přerov, který se nachází v ul. Durychova.  

 

 


