
Pořadové číslo:  30/3.1.4. 

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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6824/11 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části 

pozemku p.č. 6824/11 ostatní plocha o výměře 728 m2 v k.ú. Přerov z majetku společnosti 

PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585 do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6824/11 

ostatní plocha o výměře 728 m2 v k.ú. Přerov z majetku společnosti PSS Přerovská stavební 

a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585 do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6824/11 

ostatní plocha o výměře 1857 m2 v k.ú. Přerov v majetku společnosti PSS Přerovská stavební 

a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585. 

 

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: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 73. schůzi dne 13.7.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si 

vyhradilo rozhodování o záměru úplatného převodu části pozemku p.č. 6824/11 v k.ú. Přerov do 



majetku města, tento záměr města neschválilo a rozhodlo, že statutární město Přerov neuplatní 

předkupní právo k tomuto pozemku.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6824/11 ostatní plocha o výměře 1857 m2 v k.ú. Přerov se nachází na ul. Křivá a je z 

části dotčen komunikací před bývalým areálem Interlovu. Pozemek je v majetku společnosti PSS 

Přerovská stavební a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585 (dále PSS). 

  

Společnost PSS Přerovská stavební a.s. se obrátila na statutární město Přerov s návrhem na směnu 

pozemků v k.ú. Přerov, které jsou v majetku PSS Přerovská stavební a.s. a jsou součástí veřejných 

prostranství - p.č. 4969/5 (pod chodníkem na ul. Komenského), části p.č. 2167/7 (parčík v sousedství 

budovy bývalé hygieny na ul. Komenského) a části 6824/11(pod komunikací ulice Křivá) za pozemky 

v majetku statutárního města Přerova - p.č. 207/1 a p.č. 208/1 oba v k.ú. Přerov na ul. Jateční (na 

kterých má PSS záměr vybudovat polyfunkční dům, kdy pro tento záměr bylo stavebním úřadem dne 

30.6.2016 vydáno Stavební povolení č. 70/2015 pro stavebníka PSS) a za část p.č. 2155/1 za budovou 

č.p.724 na ul. Komenského (bývalé hygieny) v majetku společnosti PSS za účelem rozšíření 

stávajícího parkoviště pro zákazníky. 

Koordinační skupina projednala záležitost směny pozemků na 11. jednání dne 9.6.2017, kdy 

konstatovala, že pozemky p.č. 207/1 a p.č. 208/1 v majetku města nejsou dotčeny záměrem města, je 

zde vydáno platné stavební povolení pro stavebníka PSS Přerovská stavební a.s. na stavbu 

polyfunkčního domu a není námitek k jejich převodu. K převodu části pozemku p.č. 2155/1 pro 

rozšíření parkoviště se již skupina v minulosti vyjádřila kladně. K nabídce převodu části pozemku p.č. 

6824/11 pod komunikací skupina konstatovala, že by bylo vhodné vykoupit pozemek celý, ne jen pod 

komunikací. Pozemek p.č. 4969/5 se nachází pod chodníkem na ul. Komenského a skupina jej 

doporučuje převést do majetku, stejně doporučuje převést do majetku města celý pozemek p.č. 2167/7, 

který tvoří veřejnou zeleň na nám. Přerovského povstání.  

Komise pro záměry na 31. zasedání dne 21.6.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

směny pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1 a části p.č. 2155/1 (o celkové výměře 897 m2) vše v k.ú. Přerov 

v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6824/11, části p.č. 4969/5 a část pozemku 

p.č. 2167/7 (o celkové výměře 1169 m2) vše v k.ú. Přerov v majetku společnosti PSS Přerovská 

stavební a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585, s doplatkem rozdílu cen pozemků.  

Z následně proběhlého jednání mezi zástupcem PSS Přerovská stavební a.s. a vedením města vzešel 

návrh ze směny vyjmout část pozemku p.č. 6824/1 o výměře 728 m2 (pod komunikací ul. Křivá) v 

majetku PSS s tím, že statutární město Přerov se vzdá předkupního práva k tomuto pozemku.  

Rada města Přerova na 73. schůzi dne 13.7.2017 schválila záměr směny pozemků p.č. 207/1, p.č. 

208/1 a části p.č. 2155/1 (o celkové výměře 897 m2) vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova za pozemek p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 (o celkové výměře 441 m2) vše v k.ú. 

Přerov v majetku společnosti PSS s doplatkem rozdílu cen pozemků. Rada města Přerova současně na 

této schůzi doporučila Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru města - 

úplatném převodu části pozemku p.č. 6824/1 v k.ú. Přerov, tento záměr města neschválilo a aby 

rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k tomuto pozemku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku pod komunikací ul. Křivá v Přerově do majetku města, kdy Rada města Přerova 

podala návrh úplatný převod této části pozemku do majetku města neschválit a předkupní 

právo k tomuto pozemku nevyužít.  

 

 


