
Pořadové číslo:  29/3.1.6. 

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 –  části pozemku  p.č.  6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického 

plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2    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 - části pozemku p.č. 6590/1, ost. plocha 

označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o 

výměře 314 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6590/1, ost. plocha označeného dle 

geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2 

v k.ú. Přerov. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerova nevyužije předkupního práva k části pozemku p.č. 

6590/1, ost. plocha označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 

6590/77 ost. plocha o výměře 314 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 25.5.2017 usnesením č. 2785/70/7/2017 podala návrh ZM dle 

návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6590/1 ost. plocha o celkové výměře 22847 m2 v k.ú. Přerov je situován v areálu 

společnosti NAVOS a.s. v ulici Polní. 

Na odbor správy majetku se obrátila společnost NAVOS a.s., se sídlem 76701 Kroměříž, 

Čelakovského 1858/27, IČ: 47674857 s výzvou uplatnění předkupního práva k části pozemku p.č. 

6590/1 ost. plocha, který byl rozdělen geometrickým plánem č. 6522-9/2017 na nově vznikající 

pozemek p.č. 6590/7 o výměře 314 m2. V případě nevyužití předkupního práva, žádá společnost 

NAVOS a.s. 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 posu 

Koordinační skupina na svém jednání dne 28.4.2017 konstatovala, že část pozemku p.č. 6590/1 

označená dle GP jako pozemek p.č. 6590/77 v k.ú. Přerov není dle územního plánu předkupním 

právem dotčena. Doporučuje proto, aby se StMPr předkupního práva k předmětné části pozemku 

vzdalo.  

  

  

Předkupní právo na pozemku p. č. 6590/1 v k. ú. Přerov (areál NAVOS) je na jinou část pozemku, než 

která je oddělována geometrickým plánem (GP) č. 6522-9/2017 z 27.03.2017. Nově vzniklý pozemek 

p. č. 6590/77 v k. ú. Přerov tudíž není předkupním právem zasažen. 

Pro doplnění uvádím, že nově vzniklý pozemek p. č. 6590/77 v k. ú. Přerov (podle citovaného GP) 

bude dotčen stavbou sil. I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, ale podle Mapy všech záborů v k. ú. 

Přerov č. výkr. 02.2 Záborového elaborátu, pouze dočasným záborem nad 1 rok v minimálním rozsahu 

podél hranice se sousedním pozemkem p. č. 7279/36 (vlastní stavba bude probíhat mimo jiné i na 

tomto sousedním pozemku). 

  

S ohledem na vyjádření odboru rozvoje, doporučuje MAJ předložit návrh na neuplatnění předkupního 

práva k této části pozemku 

  

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

schválit úplatný převod a nevyužití předkupního práva dle návrhu usnesení. 

  

  

   

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

převodu a návrh neuplatnit předkupní právo k části pozemku, které se nachází v areálu 

společnosti NAVOS a.s. v ul. Polní.  

 

 


