
Pořadové číslo:  33/3.1.3 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města 

Přerova k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5781/80 orná půda o výměře 2012 

m2 v k.ú. Přerov 

 

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

statutárního města Přerova pozemku p.č. 5781/80 orná půda o výměře 2012 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3 rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5781/80 

orná půda o výměře 2012 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 usnesení a k podpisu návrhu na vklad 

práva do katastru nemovitostí na základě právního k jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání konaném dne 22.9.2017 doporučila pozemek vykoupit, neboť se 

nachází v navrhované ploše veřejných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně prospěšné stavby. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 



Pozemek je  Územním plánem  vymezen jako plochy veřejného prostranství, pro dopravu s umístěním 

veřejně prospěšné stavby D.1.7 -  přeložka sil. II/150 úsek mezi  sil. I/55 a stávající sil. II/150 v 

jihovýchodní oblasti  města včetně souběžné cyklistické stezky. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova  podat návrh Zastupitelstvu města Přerova dle 

návrhu usnesení. 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb sděluje, že nemá za tímto účelem vyčleněny finanční 

prostředky.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.11. 2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  

neschválit záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5781/80 orná půda v k.ú. Přerov se nachází na ul. Generála Štefanika, ve vlastnictví 

společnosti TAMAR s.r.o., Vídeňská 677/9, Olomouc. 

Pozemek je dotčen předkupním právem podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném 

znění, vlastník zamýšlí úplatně tento pozemek převést a táže se, zda statutární město Přerov využije 

svého předkupního práva. 

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 22.9.2017 projednala nabídku výkupu i možnost využití 

předkupního práva a sdělila, že doporučuje pozemek vykoupit, neboť se nachází v ploše pro veřejně 

prospěšnou stavbu pro dopravu. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána možnost využití předkupního práva, které bylo 

zřízeno dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov.  

 

 


