
Pořadové číslo:  30/3.1.5. 

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 nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č. 273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 

273/9 všechny v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

p.č. 273/5 ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 

273/7 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 

ostatní plocha o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 273/5 ostatní 

plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní plocha 

o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní plocha o 

výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 273/5 

ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní 

plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní 

plocha o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně. 

 

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 statutárního města Přerova úplatném převodu pozemků p.č. 273/5-9 v 

k.ú. Čekyně, tento záměr neschválilo a aby rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní 

právo k těmto pozemkům.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 273/5 ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 

273/7 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní 

plocha o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně se nachází v lokalitě nově plánovaných rodinných 

domů u exekutorského úřadu v místní části Čekyně. Uvedené pozemky jsou ve spoluvlastnictví *** 

Z*** M***, D*** M*** a Z*** R***.  

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, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako oprávněný z 

předkupního práva k těmto pozemkům.  

  

Spoluvlastníci uvedených pozemků mají záměr realizovat majetkové převody a oznámili tento záměr 

(v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění) statutárnímu 

městu Přerov s dotazem, zda město využije předkupního práva.  

  

Uvedené pozemky vznikly rozdělením pozemku p.č. 273/1, který byl z části vymezen územním 

plánem pro plochy veřejných prostranství pro městskou zeleň, kdy k těmto pozemkům je vymezeno 

uplatnění předkupního práva k pozemkům pro statutární město Přerov. Tyto nově vzniklé pozemky 

jsou dle územního plánu v ploše bydlení, v katastru nemovitostí je předkupní právo pro statutární 

město Přerov stále zapsáno. Z tohoto důvodu je doporučeno předkupního práva nevyužít a pozemky 

nevykupovat. 

Koordinační skupina na 11. jednání dne 9.6.2017 konstatovala, že předmětné pozemky vzniklé z 

původní p.č. 273/1 v k.ú. Čekyně, nejsou již dle územního plánu vymezeny pro plochy veřejných 

prostranství a doporučila předkupní právo k uvedeným pozemkům v katastru nemovitostí vymazat. 

Dle územního plánu jsou předmětné pozemky vymezeny k funkčnímu využití bydlení rodinné.  

Místní výbor Čekyně doporučil nevyužít předkupní právo a pozemky dotčené předkupním právem 

nevykoupit. 

Komise pro záměry na 31. zasedání dne 21.6.2017 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru úplatného převodu předmětných 

pozemků, tento záměr neschválilo a rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k 

předmětným pozemkům. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemků v 

místní části Čekyně, které jsou dotčeny předkupním právem pro statutární město Přerov.   

 

 


