
Pořadové číslo:  36/3.1.1. 

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 8.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

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 – 

pozemků p.č. 110/8 a  p.č. 111/4 oba v k.ú. Vinary u Přerova - 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 – podílu id. 2/6 pozemku p.č. 110/8 

orná půda o výměře 7.884 m2, podílu id. 2/6 pozemku p.č. 111/4 ost. plocha o výměře 165 

m2 ve vlastnictví***, vyznačené na situaci v příloze. 

 

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

statutárního města Přerova - podílu id. 2/6 pozemku p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, 

podílu id. 2/6 pozemku p.č. 111/4 ost. plocha o výměře 165 m2 ve vlastnictví ***, vyznačené 

na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k podílu id. 2/6 pozemku 

p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, k podílu id. 2/6 pozemku p.č. 111/4 ost. plocha o 

výměře 165 m2 ve vlastnictví ***, vyznačené na situaci v příloze. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.3.2018 

 

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 výmaz 

vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se 

osvědčí zánik předkupního práva. 



 

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  z důvodu, které jsou uváděny ve stanovisku koordinační 

skupiny a z důvodu, že  nemá za tímto účelem vyčleněny v rozpočtu finanční prostředky. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala nabídku dne 8.12.2017 a dle územního plánu jsou pozemky určené k 

funkčnímu využití pro sávající plochy zemědělské. Předkupní právo vzniklo historicky, kdy v PK 

mapě před obnovou katastrálního operátu zasahovaly části těchto pozemků do ploch veřejných 

prostranství. Z výše uvedených důvodů doporučila předkupní právo k pozemkům nevyužít a 

spoluvlastnický podíl nevykupovat.  

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry  projednala  žádost dne  10.1.2018  a doporučila nevyužít předkupního práva. 

 

Místní výbor 

Místní výbor ve Vinarech nemá námitky ke vzdání se předkupního práva. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova pojednala nabídku předkupního práva na své 84. schůzi dne 25.1.2018  a 

doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit majetkovou dispozici dle návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 110/8 a p.č. 111/4 v k.ú. Vinary se nachází ve Vinarech mimo místní část v lokalitě Na 

kopci a je na nich zapsáno předkupní právo dle §101 zák. č. 183/2006 Sb. pro statutární město Přerov. 

Spoluvlastník id 2/6 pozemků p.č. 110/8 a p.č. 111/4 ***učinil nabídku statutárnímu městu Přerov na 

využití předkupního práva k podílům id. 2/6 na těchto pozemcích z důvodu převodu těchto pozemků 

jiné osobě.  

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k podílům id. 2/6 na pozemcích 110/8 a p.č. 111/4 v k.ú. Vinary u Přerova v 

lokalitě Na kopci.  

 

 


