
Pořadové číslo:  26/3.1.3. 

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 – částí pozemku p.č. 5023 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 - pozemků p.č. 5023/2 (ostatní 

plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 

cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 

93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

3. rozhodlo že statutární město Přerov využije předkupní právo k pozemkům p.č. 5023/2 

(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o 

výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 64. schůzi dne 2.3.2017 rozhodla předložit k rozhodnutí zastupitelstvu 

města variantu rozhodnutí dle návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5023 (ostatní plocha, silnice) o celkové výměře 14081 m2 v k.ú. Přerov se nachází v 



ulici Dvořákova podél komunikace ve směru na Kozlovice v úseku bezprostředně navazujícím na 

konec chodníku mezi budovou společnosti KARAT software, a.s. a garážemi. Pozemek je částečně 

oplocen. 

Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 

00 Olomouc s příslušností hospodařit se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, 

příspěvková organizace. 

  

Na základě opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán, podle ust. § 

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

pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako oprávněný z 

předkupního práva k tomuto pozemku. 

  

Správa silnic Olomouckého kraje má záměr realizovat převod částí uvedeného pozemku označených 

geometrickým plánem jako p.č. 5023/2 a p.č. 5023/3. S ohledem na skutečnost, že k tomuto pozemku 

je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov oznámila tento záměr (v souladu s ust. § 101, 

odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) statutárnímu městu Přerov s 

dotazem, zda město tohoto předkupního práva využije.  

  

Komise pro záměry: 
Komisi pro záměry bylo předloženo doporučit radě města ke schválení variantu dle návrhu na 

usnesení. Ta i přesto jednomyslně navrhla Radě města Přerova návrh na usnesení následujícího znění: 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova – úplatném převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků 

p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) 

o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov.  

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, 

jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v 

k.ú. Přerov. 

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova aby rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije 

předkupní právo k pozemkům p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 

5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov.  

4. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - bezúplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, 

jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v 

k.ú. Přerov. 

  

Koordinační skupina: 
Koordinační skupila doporučila předkupní právo uplatnit a předmětné části nemovité věci vykoupit. 

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

Oddělení koncepce a rozvoje města: 
Doporučuje uplatnit předkupní právo pro prodloužení stávajícího chodníku pro možnost pěšího 

propojení navazující lokality garáží a zahrádek. 

  

Oddělení územního plánování: 
Z Územního plánu města Přerova, v platném znění, vyplývá, že nově vzniklé pozemky parc. č. 5023/2 

a 5023/3 v katastrálním území Přerov, dle přiloženého geometrického plánu č.6313-39/2016, 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, s umístěním stávající s umístěním stávající silnice II. třídy, 

• u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, dle ustanovení § 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, 

• pozemky se nachází v zastavěném území. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 
Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje na skutečnost, že schválením varianty 

navrhované komisí, tj. odmítnutím předkupního práva pozbývá statutární město Přerov nárok na 

převod předmětných pozemků do svého vlastnictví. S ohledem na záměr Správy silnic Olomouckého 

kraje, příspěvkové organizace převést pozemky do vlastnictví konkrétních soukromých subjektů, 

považujeme bezúplatný převod po odmítnutí využití předkupního práva za nereálný a statutární město 

Přerov tak ztratí možnost získat předmětné pozemky do svého vlatnictví.  

Odbor správy majetku a komunálních služeb dále konstatuje, že v rozpočtu nejsou rezervovány 

finanční prostředky na výkup uvedených pozemků. 

  

Zastupitelstvu města je předkládán k projednání záměr úplatného převodu částí pozemku podél 

komunikace ve směru na Kozlovice, kdy pozemek je dotčen předkupním právem pro statutární 

město Přerov.   

 

 


