
Pořadové číslo:  29/3.1.3. 

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 9.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Zdeněk Kadlec, referent 

Název návrhu: 

Záměr úplatného  převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní právo 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

věci do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o 

výměře 331 m2, ve vlastnictví ***, podílu id. 1/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 

331 m2, ve vlastnictví ***, vyznačené na situaci v příloze. 

 

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

statutárního města Přerova - podílu id. 2/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, 

ve vlastnictví *** podílu id. 1/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve 

vlastnictví ***, vyznačené na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k podílu id. 2/3 pozemku 

p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví*** a k podílu id. 1/3 pozemku p.č. 

509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví***, vyznačené na situaci v příloze. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 11.7.2017 

 

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 právního k jednání. 



 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva              k 

pozemkům p.č. 509/3, vzhledem k tomu, že nemá za tímto účelem vyčleněny v rozpočtu finanční 

prostředky. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, 4A, 4B, 5, 6 a 8 vyplývá, že pozemek parc.č. 

509/3 v katastrálním území Předmostí se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně: 

- částečně 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,  

- částečně návrhové 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, 

- předmětný pozemek je zasažen veřejně prospěšnými stavbami D.3.5 -  propojovací komunikace 

sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny; D.3.11 – obslužná komunikace podél sil. I/47 a  D.6.10 – 

cyklistická stezka ul. Lipnická, 

- pozemek se nachází v zastavěném území. 

- předkupním právem je dotčen celý pozemek. 

 

Pozemek p. č. 509/3 v k. ú. Předmostí se nachází jihovýchodně od silnice I/47 na Ostravu, poblíž 

napojení areálu EMOSu a dle územního plánu města Přerova (ÚPmP) leží celý v plochách veřejně 

přístuných prostranství pro dopravu. Částečně je v ploše související s přilehlou silnicí I/47, zde nemá 

Odbor rozvoje a strategického rozvoje MMPr informace       o žádném záměru, který by se 

předmětného pozemku dotýkal. Zbývající část pozemku je v platném ÚPmP zasažena plochou záměru 

propojovací komunikace ulic Kopaniny a Lipnická přes areál výstaviště. Na žádost nových vlastníků 

pozemků v areálu výstaviště v koordinaci se záměrem zpřístupnění prostoru mezi Kauflandem a 

Výstavištěm jeho vlastníkem je v současné době zpracovávána změna územního plánu na jiné vedení 

této propojovací komunikace, která již nebude zasahovat na předmětný pozemek. 

Na základě výše uvedených skutečností Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá námitky ke 

vzdání se předkupního práva na pozemek p. č. 509/3 v katastrálním území Předmostí. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala nabídku dne 28.4.2017 a nemá námitky ke vzdání se předkupního 

práva.   

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměr projednala nabídku na schůzi dne 24.5.2017 a doporučila Radě města Přerova 

předložit Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr a nevyužít předkupního práva dle návrhu na 

usnesení. 

 

Místní výbor 

Místní výbor v Předmostí nemá námitek ke vzdání se předkupního práva.  

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova projednala žádost na 70. schůzi dne 25.5.2017 a podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit úplatný převod  nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova a 

nevyužít předkupního práva k pozemkům uvedeným v návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 509/3, orná půda o výměře 331 m2, se nachází v ul. Lipnická po pravé straně silnice za 

Kauflandem, a je na něm zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město 

Přerov. Spoluvlastníci pozemku *** učinili nabídku statutárnímu městu Přerov na využití předkupního 

práva k tomuto pozemku z důvodu jeho převodu jiné osobě. Proces předkládání do orgánů obce je 

limitován 3 měsíční zákonnou lhůtou pro využití předkupního práva. Lhůta v tomto případě je 

11.7.2017. Zastupitelstvo v měsíci červenci nezasedá. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Přerov, který se nachází v ul. Lipnická po pravé 

straně silnice za Kauflandem.  

 

 


