
Pořadové číslo:  28/3.1.2 

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 15.5.2017 

Návrh pro 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 5. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Marie Doušková, referent 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 v k.ú.  Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 orná půda, o 

výměře 31108 m2 v k.ú. Přerov 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 orná půda, o výměře 31108 m2 v k.ú. 

Přerov. 

 

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 5466/13 orná půda, o výměře 31108 

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: 

Oddělení koncepce a rozvoje 

Pozemek p. č. 5466/13 je z části navržen ÚPmP na bydlení kombinované (rodinné a bytové), z části na 

bydlení rodinné a z části je v ÚPmP zasažen návrhovými plochami veřejně přístupných prostranství 

pro dopravu a veřejně prospěšnou stavbou D.1.7  přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. I/55 a stávající sil. 

II/150 v jihovýchodní oblasti města vč. souběžné cyklistické stezky. 



Na předmětnou lokalitu byla soukromým investorem vypracována dokumentace „Výstavba RD Přerov 

– U Hvězdárny“, která není v rozporu s vymezenými plochami podle ÚPmP ani s urbanistickou studií 

„Přerov, Pod Hvězdárnou“ (KT architekti, 01/2013), která respektuje sběrné komunikace vyznačené v 

Územním plánu města Přerova, kde je rozsah veřejně přístupných prostranství pro dopravu a pro 

městskou zeleň vyznačen. Uvedený záměr výstavby rodinných domů byl několikrát projednáván na 

magistrátu a ve Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu. Po změně napojení lokality a doplnění 

chodníků, zeleně a prvků zklidnění dopravy nemá Odbor koncepce a strategického rozvoje námitky k 

tomuto záměru. 

Vzhledem k tomu, že vzdáním se předkupního práva zůstává uvedená plocha jako veřejně přístupné 

prostranství pro dopravu a vzhledem k nedostatku finančních prostředků na výkupy pozemků Odbor 

koncepce a strategického rozvoje nemá námitek ke vzdání se předkupního práva na  

pozemek p. č. 5466/13 v k. ú. Přerov, který je zasažen návrhovými plochami veřejně přístupných 

prostranství pro dopravu. 

 

Komise pro záměry 

Komisi pro záměry byl předložen záměr statutárního města Přerova ve dvou variantách. Varianta I - 

neschválit záměr statutárního města Přerovadle návrhu usnesení. 

 Varianta II   

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5466/13 orná půda o 

výměře 8644 m2 v k.ú. Přerov, vyznačeného v příloze II. 

2.podat návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhradit si rozhodnout o záměru statutárního města 

Přerova – úplatném převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

5466/13 orná půda o výměře 8644 m2 v k.ú  Přerov dle geometrického plánu č. 6554- 42/2017, 

vyznačeného  v příloze II . 

3.podat návrh Zastupitelstvu města Přerova nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 5466/305, 

p.č. 5466/306, p.č. 5466/307, p.č. 5466/308, p.č. 5466/310, p.č. 5466/338, p.č. 5466/339, p.č. 

5466/340, p.č. 5466/341, p.č. 5466/342, p.č. 5466/343, p.č. 5466/323, p.č. 5466/324, p.č. 5466/325, 

p.č. 5466/326, p.č. 5466/327, p.č. 5466/328, p.č. 5466/329, p.č. 5466/330, p.č. 5466/331, p.č. 

5466/332, p.č. 5466/333, p.č. 5466/334, p.č. 5466/335, p.č. 5466/336, p.č. 5466/337,  v k.ú. Přerov,  v 

rozsahu  geometrického  plánu č. 6554-42/2017 vyznačené v příloze II. 

Komise pro záměry  na svém jednání dne 26.4.2017 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit VARIANTU  I - neschválit záměr statutárního města Přerova 

nevyužít předkupní právo dle návrhu usnesení. 

 

Rrada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.5.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit 

záměr statutárního města Přerova  dle návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5466/13 orná půda v k.ú. Přerov, o celkové výměře 31108 m2 se nachází v lokalitě u 

hvězdárny. Pozemky jsou ve spoluvlastnictví ***, kteří zaslali žádost na statutární město Přerov k 

využití předkupního práva. Předkupní právo bylo v katastru nemovitostí zapsáno pro statutární město 

Přerov, jako oprávněného z předkupního práva 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. 

  

Spoluvlastníci hodlají v nejbližší době prodat část pozemku p.č. 5466/13 v k.ú. Přerov pro výstavbu 



rodinných domů. Pozemek je zatížen předkupním právem, viz příloha II. Dle geometrického plánu č. 

6543-28/2017 je pozemek rozdělen za účelem výstavby rodinných domů. Část pozemku dotčená 

předkupním právem označena jako nově vzniklý pozemek p.č. 5466/13, který je důvodem zřízení 

předkupního práva, je v geometrickém plánu navržen k ponechání pro výstavbu veřejné komunikace. 

Spoluvlastníci žádají o vzdání se předkupního práva v rozsahu geometrického plánu č. 6554-42/2017 k 

pozemkům p.č. 5466/305, p.č 5466/306, p.č. 5466/307, p.č. 5466/308, p.č. 5466/310, p.č. 5466/338, 

p.č. 5466/339, p.č. 5466/340, p.č. 5466/341, p.č. 5466/342, p.č. 5466/343, p.č. 5466/323, p.č. 

5466/324, p.č. 5466/325, p.č. 5466/326, p.č. 5466/327, p.č. 5466/328, p.č. 5466/329, p.č. 5466/330, 

p.č. 5466/331, p.č. 5466/332, p.č.5466/333, p.č. 5466/334, p.č. 5466/335, p.č. 5466/336, p.č. 

5466/337, které hodlají odprodat za účelem výstavby rodinných domů. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 5466/13 v k.ú. Přerov, který je dotčen předkupním právem pro 

statutární město Přerov.   

 

 


