
Pořadové číslo:  32/3.1.1. 

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 12.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, oba  v k.ú. Přerov – 

předkupní právo 

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 - pozemku p.č. 6505/38, orná půda, o 

výměře 3878 m2, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda, o výměře 1326 m2, oba 

v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ***, vyznačených na situaci v příloze. 

 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/38, orná půda, o výměře 3878 m2, podílu id. 

17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda, o výměře 1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 

J*** vyznačených na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 6505/38, 

orná půda, o výměře 3878 m2, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda, o výměře 

1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ***vyznačených na situaci v příloze. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 

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: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje nevyužít předkupního práva              k 

pozemkům uvedeným v návrhu usnesení, vzhledem k tomu, že nemá za tímto účelem vyčleněny v 

rozpočtu finanční prostředky a Zastupitelstvo města Přerova  se v tomto roce vzdalo předkupního 

práva na vedlejší pozemky p.č. 6505/37, p.č. 6505/39, 6505/43, p.č. 6505/44, p.č. 6505/45  v k.ú. 

Přerov. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Pozemky p. č. 6505/38  a  p. č. 6505/35 v k.ú. Přerov, jsou zasaženy předkupním právem plochy 

veřejně přístupného prostranství pro dopravu jen malými částmi výměr na jejich severovýchodních 

okrajích. Pro možnost bezproblémového dopravního napojení plochy výroby a skladování na zbytku 

výměry předmětných i sousedních pozemků by tyto části pozemků (veřejně přístupná prostranství pro 

dopravu) měly být ve vlastnictví města, ale u sousedních pozemků p. č. 6505/37, p. č. 6505/39, p.č. 

6505/43, p.č. 6505/44, p.č. 6505/45 v k. ú. Přerov se letos Zastupitelstvo města Přerova předkupního 

práva již vzdalo. Na základě výše uvedeného Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje 

vzdát se předkupního práva i v případě  pozemků p. č. 6505/38  a  p. č. 6505/35 v k.ú. Přerov. I po 

nevykoupení těchto částí pozemků, zůstanou na nich v ÚPmP i nadále vymezena veřejně přístupná 

prostranství pro dopravu a jinou stavbu zde nebude možné umístit. V tomto případě bude muset 

všechny části pozemků pro přístupovou komunikaci vykupovat případný investor nebo developer, 

který komunikaci také pravděpodobně i vybuduje.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala nabídku dne 8.9.2017 a nemá námitky ke vzdání se předkupního 

práva.   

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry projednala žádost dne 27.9.2017 a doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova dle  návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na  pojednala  nabídku předkupního práva na své 79. schůzi dne 12.10. 2017. O 

výsledku jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem. Vzhledem k zákonné 

3 měsíční lhůtě k projednání nabídky na  využití předkupního práva, je nutno projednat tuto 

majetkovou dispozici v Zastupitelstvu města Přerova  dne 24.10.2017. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky se nachází po levé straně komunikace směr Předmostí – Dluhonice v lokalitě Rybníky a je 

na nich zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Vlastník 

pozemků uvedených v návrhu usnesení učinil prostřednictvím advokátky Mgr. Aleny Šlajsové 

nabídku statutárnímu městu Přerov na využití předkupního práva k těmto pozemkům. V současné 

době probíhají jednání mezi vlastníkem pozemků a společností Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o., se sídlem Na Příkopě 22, 110 00 Praha o jejich převodu. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k pozemkům p. č. 6505/38 a podílu id. 17/24 p. č. 6505/35, oba v k.ú. Přerov, 

které se nachází po levé straně komunikace směr Předmostí – Dluhonice v lokalitě Rybníky.  


