
Pořadové číslo:  27/3.1.2. 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 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 nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova - pozemků p.č. 228/19, p.č. 233/17 a p.č. 526/3 vše 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 

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

do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , 

p.č. 233/17 orná půda o výměře 1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše v 

k.ú. Lověšice u Přerova 

 

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

statutárního města Přerova pozemků p.č. 228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 

orná půda o výměře 1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše v k.ú. Lověšice 

u Přerova 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemkům p.č. 228/19 

ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o výměře 1809 m2 a p.č. 526/3 vodní 

plocha o výměře 935 m22 vše 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 usnesení a k podpisu návrhu na vklad 

práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 



Koordinační skupina na svém jednání dne 3.3.2016 doporučila pozemky nevykupovat a schválit 

vzdání se předkupního práva ke všem pozemkům. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Za oddělení koncepce a rozvoje města sděluje, že předkupní právo na pozemcích p. č. 233/17 a p. č. 

526/3 v k. ú. Lověšice u Přerova vzniklo překlopením z pozemku zjednodušené evidence při 

digitalizaci KN (katastrální mapy) a nemá oporu v platném Územním plánu města Přerova (ÚPmP), 

proto Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr doporučuje vzdát se předkupního práva na tyto 

dva pozemky. 

Celý pozemek p. č. 228/19 v k. ú. Lověšice u Přerova leží dle ÚPmP v ploše veřejně přístupného 

prostranství pro dopravu a z tohoto důvodu by bylo vhodné využít předkupního práva na tento i 

sousední pozemky v této ploše. Jedná se o plochu pro dopravu související se silnicí I/55 vč. koryta 

vodoteče odvodňující tuto komunikaci i celé přilehlé území. Vzhledem k tomu, že statutární město 

Přerov nemá v tomto území zpracovány žádné záměry (cyklostezku, chodník) a případným vzdáním se 

předkupního práva městem Přerovem zůstane pozemek v plochách veřejně přístupných prostranstvích 

pro dopravu Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá námitky ke vzdání se předkupního práva 

na pozemek p. č. 228/19 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry projednala žádost dne 22.3.2017 a doporučila  Radě města Přerova podat návrh 

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

usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

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

 

Výbor pro místní část Lověšice u Přerova 

Místní výbor souhlasí se stanoviskem odboru koncepce a rozvoje, tzn. vzdání se předkupního práva. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 66. schůzi dne 06.04.2017 navrhla Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr úplatného převodu a nevyužití předkupního práva dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o výměře 1809 m2 a p.č. 

526/3 vodní plocha o výměře 935 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova jsou situovány v lokalitě „Černé“ 

na hranici intravilánu místní části Lověšice mezi areály společností J.A.P. s.r.o. a Stavebninami DEK 

Přerov. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví D*** K*** 

Na odbor správy majetku se obrátil D. K*** se žádostí, že hodlá předmětné pozemky prodat, a proto 

je 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. 

  



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

převodu a návrh neuplatnit předkupní právo k pozemkům, které se nachází na hranici 

intravilánu místní části Lověšice.  

 

 


