
Pořadové číslo:  29/3.1.7 

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 nemovitých  věcí do majetku statutárního 

města Přerova - částí pozemků p.č.  5176/39, p.č. 5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v 

k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/39 orná půda o 

výměře 3580 m2, p.č. 5466/66 orná půda o výměře 6105 m2 a p.č. 5466/77 orná půda o 

výměře 5352 m2 a p.č. 5466/62 orná půda o výměře 5884 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/39 orná půda o výměře 3580 m2, p.č. 

5466/66 orná půda o výměře 6105 m2 a p.č. 5466/77 orná půda o výměře 5352 m2 a p.č. 

5466/62 orná půda o výměře 5884 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

3 rozhoduje nevyužít předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům pozemků p.č. 5176/39, 

p.č. 5466/66 p.č. 5466/77 a p.č. 5466/62 vše v k.ú. Přerov. 

 

4 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle bodu 

3. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina sdělila, že nemá námitek ke vzdání se předkupního práva  k pozemku p.č. 

5176/39, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v k.ú. Přerov. Předkupním právem jsou dotčeny jen malé části, v 



případě vzdání se předkupního práva  zůstanou tyto  vymezeny v územním plánu - plochy veřejných 

prostranství  pro dopravu či městskou zeleň. U pozemku p.č. 5466/62 v k.ú. Přerov doporučuje 

skupina  předkupní právo uplatnit, neboť se nachází většinou své výměry v ploše veřejných 

prostranství pro dopravu. 

Oddělení koncepce a strategického rozvoje 

• část pozemku p. č. 5176/39 v k. ú. Přerov je ÚPmP určena jako veřejně přístupné prostranství 

pro městskou zeleň, která odděluje smíšené návrhové plochy občanského vybavení a výroby, 

navazující na areál podniku Meopta - optika, s.r.o., a návrhové plochy smíšené obytné. Odboru 

koncepce a strategického rozvoje není známo, že by se připravovala jakákoliv dokumentace, která by 

se dotýkala tohoto pozemku. Z dlouhodobého pohledu by mělo město využít předkupního práva a 

všechny části pozemků určených jako veřejně přístupné prostranství pro městskou zeleň postupně 

vykoupit do svého vlastnictví a po zkompletování ucelené části veřejně přístupných prostranství pro 

městskou zeleň tyto plochy kultivovat a tím zahájit přeměnu území v souladu s ÚPmP. 

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

prostranství pro městskou zeleň a vzhledem k nedostatku finančních prostředků na výkupy pozemků 

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

pozemku p. č. 5176/39 v k. ú. Přerov. 

•         pozemek p. č. 5466/62  v k. ú. Přerov je částečně zasažen návrhovými plochami veřejně 

přístupných prostranství pro dopravu, plánovanou obslužnou místní komunikaci, návrhovými 

plochami pro bydlení smíšené (plochy bydlení a občanské vybavenosti) a návrhovými plochami pro 

bydlení bytové, ležící východně od městského hřbitova po obou stranách podél uvedené plánované 

komunikace, propojující ulici Durychova se silnicí II/150 v ulici Želatovské na plánovanou okružní 

křižovatku s ulicí Gen. Janouška. 

• pozemky p. č. 5466/66 a p. č. 5466/77 v k. ú. Přerov jsou částečně zasaženy návrhovými 

plochami veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň a návrhovými plochami veřejně 

přístupných prostranství pro dopravu, plánovanou obslužnou místní komunikaci, která v budoucnu 

zajistí přístup na návrhové a přestavbové plochy pro bydlení kombinované (rodinné a bytové domy) a 

návrhové plochy pro bydlení bytové, ležící jihozápadně od areálu bývalých kasáren na Želatovské 

ulici a východně od městského hřbitova po obou stranách podél uvedené plánované komunikace, 

propojující ulici U Hřbitova se silnicí II/150 v prodloužení ulice Želatovské na plánovanou křižovatku 

u hvězdárny (v současné době mimo zastavěné území města). Po výstavbě bytových domů v této 

lokalitě, by měl být v budoucnu na ploše veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň založen 

obvodový městský park . Na předmětnou lokalitu byla vypracována urbanistická 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. 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 sběrných komunikací, na které budou poté napojeny 

další obslužné komunikace v této lokalitě.  

Veřejně přístupným prostranstvím pro dopravu jsou částečně zasaženy i předmětné pozemky p. č. 

5466/62, p. č. 5466/66 a p. č. 5466/77 v k. ú. Přerov. Uvedené části pozemků je dotčena návrhovými 

plochami 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. 

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

prostranství pro městskou zeleň a vzhledem k nedostatku finančních prostředků na výkupy pozemků 

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

pozemků p. č. 5466/66 a p. č. 5466/77 v k. ú. Přerov, které jsou zasaženy návrhovými plochami 

veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň a současně doporučuje využít předkupního práva 

a získat do vlastnictví statutárního města Přerova pouze ty části pozemků p. č. 5466/62, p. č. 5466/66 a 

p. č. 5466/77 v k. ú. Přerov, které jsou zasaženy návrhovou plochou veřejně přístupného prostranství 

pro dopravu. 

 

 

 



Komise pro záměry 

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

Zastupitelstvu města Přerova  neschválit bod 4 návrhu usnesení - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5466/62 v k.ú. Přerov.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.5.2017 , usnesením č. 2720/69/7/2017 po projednání podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky 5176/39, p.č. 5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 vše orná půda v k.ú. Přerov se nachází v 

lokalitě Pastviska, tj. za smuteční obřadní síní. 

  

Pozemky jsou ve spoluvlastnictví *** 

  

Na odbor správy majetku a komunálních služeb byla doručena nabídka na využití předkupního práva k 

výše uvedeným pozemkům od spoluvlastníků *** 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. 

Žádost byla předložena koordinační skupině a na základě jejího vyjádření (viz výše) je tato dispozice 

předkládána k projednání. Odbor správy majetku a komunálních služeb oslovil spoluvlastníky 

uvedených pozemků, vyzval je ke sdělení kupní ceny. Spoluvlastníci ***nabízí svůj spoluvlastnický 

podíl na pozemku (id. 2/3) p.č. 5466/62 za kupní cenu 700 00,- Kč. Stanovisko ***nebylo na 

Magistrát města Přerova doručeno.  

Kupní cena dle znaleckého posudku č. 5645/2017 Znaleckého oceňovacího ústavu s.r.o., Přemyslova 

3, Prostějov za pozemek p.č. 5466/62 činí 1 050 000,- Kč, tj. 178,50 Kč/m2.  

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

úplatný převod pozemku p.č. p.č. 5176/39, p.č. 5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v k.ú. Přerov, 

kde uvedené pozemky jsou dotčeny předkupním právem pro statutární město Přerov.   

 

 


