
Pořadové číslo:  26/3.1.1. 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova - id. 1/4 pozemku p.č. 386/5 v k.ú. Lověšice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

věci do majetku statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové 

výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m2 

v k.ú. Lověšice u Přerova, 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k id. ¼ pozemku p.č. 

386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m 2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

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 16.2.2017 usnesením č. 2395/63/7/2017 podala návrh ZM: 

1.  vyhradit si rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m2 v 

k.ú. Lověšice u Přerova 

 



2. neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný  převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m2 v k.ú. 

Lověšice u Přerova 

 

3. nevyužít předkupního práva k id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná  půda v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m2 se nachází v lokalitě „Díly u Přerova“ na 

hranici intravilánu obce Lověšice a je ve spoluvlastnictví id. ¼ M*** H***, id. ¼ Ing. J***H*** a id. 

½ J*** Sc*** 

Na odbor správy majetku se obrátil Ing. H***e žádostí, že hodlá svůj vlastnický podíl prodat a proto 

ho nabízí v rámci předkupního práva k převodu do vlastnictví statutárního města Přerov a v případě 

nevyužití předkupního práva, žádá o výmaz z LV. 

Dle ust. § 101, zák.č. 183/2006 Sb. stavebního zákona je statutární město Přerov povinno zaslat 

písemně ve lhůtě 3 měsíců sdělení, zda má zájem předkupní právo využít a v případě že má zájem, je 

město povinno v odpovědi vymezit předmět koupě, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření 

kupní smlouvy. Zároveň musí být vlastníku nemovitosti zaslán návrh kupní smlouvy, včetně 

geometrického plánu a znalecký posudek. 

Komise pro záměry projednala žádost dne 18.1.2017 a doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva dle ust. § 106 zákona č. 183/2006 Sb. dle 

návrhu usnesení. 

  

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 24.11.2016 neměla námitek ke vzdání se předkupního práva 

a doporučila id. 1/4 pozemku nevykoupit do majetku statutárního města Přerova. 

  

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. 386/5 

v katastrálním území Lověšice u Přerova, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně: 

• částečně návrhové plochy dopravní infrastruktury /DT/ - plochy terminálu kombinované dopravy a 

logistického centra, v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, v platném znění. Na této ploše je umístěna veřejně prospěšná stavba pro dopravu 

D.6.20. - plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra, 

• částečně návrhové 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 veřejně prospěšné stavby D.1.14 - přeložka sil. II/436, 

páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy vč. souběžné cyklistické stezky,  

• 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 mimo zastavěné území. 

  

Za oddělení koncepce a rozvoje města: 

pozemek p. č. 386/5 v k. ú. Lověšice u Přerova leží v plochách dopravní infrastruktury plochy 

terminálu kombinované dopravy a veřejného logistického centra a částečně je zasažen plochou veřejně 

přístupného prostranství pro dopravu podél plánované přeložky silnice II/436 připravované k realizaci 

v rámci výstavby posledního úseku dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov. Podle platného 

územního rozhodnutí pro uvedenou stavbu D1-0136 i podle dokumentace aktualizace územního 

rozhodnutí, kterou má oddělení koncepce a rozvoje města k dispozici, samotná přeložka silnice II/436 



na tento pozemek nezasahuje. Otázkou je budoucí využití lokality celé lokality jako veřejné logistické 

centrum, případně více logistických center a případných terminálů přepravy a jejich uspořádání, které 

bude záviset na soukromých investorech, kteří teprve přijdou. Část pozemku p. č. 386/5 v k. ú. 

Lověšice u Přerova leží v ploše veřejně přístupného prostranství pro dopravu podél plánované 

přeložky, kde by mohla být umístěna související dopravní infrastruktura (chodníky, cyklostezky, 

autobusové zastávky apod.), pokud bude v daném místě potřebná. Co se týče cyklostezky do Bochoře, 

tak ta bude vedena po stávající silnici II/436, která se stane obslužnou komunikací a dálnici překříží 

pouze podjezdem pro pěší a cyklisty, takže pokud vyvstane požadavek na budování cyklostezky tak 

pouze pro zaměstnance zde umístěných budoucích areálů. 

V případě vzdání se předkupního práva na část předmětného pozemku zůstane v platnosti výše 

uvedené určení ploch dle Územního plánu města Přerova. Z důvodu nedostatku finančních prostředků 

na výkupy pozemků a z výše uvedených důvodů nemá Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr 

námitky ke vzdání se předkupního práva k části pozemku p. č. 386/5 v k. ú. Lověšice u Přerova. 

  

Odbor správy majetku doporučuje schválit záměr v předloženém znění dle návrhu usnesení 

  

Výbor pro místní část Lověšice neměl námitek ke vzdání se předkupního práva a i k odprodeji 

spoluvlastnického podílu do majetku města. 

  

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je záměr úplatného 

převodu a návrh neuplatnit předkupní právo k pozemku, který se nachází na hranici intravilánu 

v obci Lověšice.  

 

 


