
Pořadové číslo:  29/3.1.4. 

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 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova –   pozemku  p.č.  5388/3 v k.ú.  Přerov. 

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 - pozemku p.č. 5388/3 zahrada o výměře 2360 m2 

v k.ú. Přerov 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5388/3 zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3 rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5388/3 

zahrada o výměře 2360 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: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.5.2017 usnesením č. 2709/69/7/2017 podala návrh ZM: 

1.   vyhradit si rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovité 

věci  do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5388/3 zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. 

Přerov 

 



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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5388/3  zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3.   nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 5388/3  zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. Přerov 

 

 

Důvodová zpráva: 

  

Pozemek p.č. 5388/3 zahrada o celkové výměře 2630 m2 je situován v zahrádkářské kolonii za 

zimním stadionem a čerpací stanicí pohonných hmot MOL Retail ČR s.r.o. v blízkosti hřbitova. 

Mgr. J***P*** dopisem ze dne 1.3.2017 požádal o vyjádření, zda statutární město Přerov uplatní 

předkupní právo k pozemku p.č. 5388/3 v k.ú. Přerov. 

Dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon 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 znaleckého posudku. 

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 24.3.2017 konstatovala, že by předkupní právo mělo město 

využít a pozemek vykoupit. V minulosti však město v lokalitě předkupní právo nevyužilo, pozemky 

zůstávají dle územního plánu vymezeny pro plochy veřejných prostranství. 

  

Oddělení koncepce a rozvoje města konstatovalo, že na předmětnou lokalitu byla vypracována 

urbanistické studie 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. Veřejně přístupným prostranstvím pro 

dopravu je částečně zasažen i předmětný pozemek p. č. 5388/3 v k. ú. Přerov. Přesto, že se na danou 

komunikaci v současné době nepřipravuje žádná dokumentace, měly by být všechny vymezené 

veřejné plochy (i ty budoucí) vykupovány do majetku města, což velmi urychlí případnou budoucí 

přípravu výstavby sběrné komunikace, na kterou budou poté napojeny další obslužné komunikace v 

této lokalitě. 

Uvedená část pozemku je dotčena návrhovou plochou veřejných prostranství pro dopravu pro umístění 

veřejně prospěšných staveb přeložky silnice II/150 včetně cyklostezky a technické infrastruktury pro 

plochy bydlení bytové a kombinované a plochy smíšené obytné. 

  

Odbor správy majetku konstatoval, že v jednotlivých případech se statutární město Přerov 

předkupního práva k pozemkům v této lokalitě vzdalo, a to v roce 2015 u pozemků p.č. 5353/2, p.č. 

5466/72, p.č. 5392, p.č. 5466, p.č. 5466/69, p.č. 5466/181, vše v k.ú. Přerov, v roce 2014 u pozemků 

p.č. 5384/2, p.č. 5382/1 v k.ú. Přerov a v roce 2012 u pozemků p.č. 5381 a p.č. 5384/4 v k.ú. Přerov. 

  

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 26.4.2017 doporučila Radě města Přerova 

neschválit záměr StMPr - převod pozemku p.č. 5388/3 v k.ú. Přerov do vlastnictví StMPr. 

  

  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku 

p.č. 5388/3 a návrh uplatnit předkupní právo k pozemku, který se nachází v zahrádkářské 

kolonii za zimním stadionem.  

 

 


