
Pořadové číslo:  36/3.1.2. 

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 statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 381 v k.ú. Penčičky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

p.č. 381 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 381 orná půda 

o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky do majetku statutárního města Přerova. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 381 orná 

půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva dle bodu 3. usnesení a 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: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 21. jednání dne 23.11.2017 konstatovala, že pozemek se dle územního plánu 

nachází v ploše vymezené k funkčnímu využití pro plochy veřejných prostranství pro dopravu. 

Koordinační skupina doporučila předkupní právo uplatnit a pozemek vykoupit, neboť se jedná o 

přístup k pozemkům v lokalitě.  

 

 



Komise pro projednávání záměrů: 

Komise pro záměry projednávala záležitost na 39. zasedání dne 10.1.2018, kdy doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 381 v k.ú. Penčičky do majetku města, tento záměr 

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

 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 84. schůzi dne 25.1.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si 

vyhradilo rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 381 v 

k.ú. Penčičky do majetku města, tento záměr neschválilo a aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k tomuto pozemku. 

 

Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice konstatoval, že pro nabízený pozemek nemá využití a doporučil, aby pozemek 

město nevykoupilo a nabídku vlastníka pozemku nevyužilo. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 381 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky se nachází za zahradami rodinných 

domů v ulici Dražka v místní části Penčice. Vlastníkem uvedeného pozemku je pan I***J***. 

Uvedený pozemek navazuje na pozemky p.č. 676, p.č. 686 a p.č. 687 vše v k.ú., Penčičky (v majetku 

statutárního města Přerova), které tvoří účelové komunikace pro přístup na stávající zemědělsky 

obhospodařované pozemky. 

Na základě opatření obecné povahy ze dne 4.11.2009, 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 pozemku p.č. 381 v k.ú. Penčičky. 

  

Vlastník pozemku p.č. 381 v k.ú. Penčičky pan J*** má záměr uvedený pozemek odprodat. S ohledem 

na skutečnost, že na pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov J***dopisem ze 

dne 20.11.2017 (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 

znění) oznámil záměr převést uvedený pozemek s dotazem, zda město využije předkupního práva.  

Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčen pozemek v celé výměře a je územním 

plánem vymezen stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných 

prostranství pro dopravu. 

Komisi pro záměry byla záležitost předložena na 39. zasedání dne 10.1.2018, kdy komise doporučila 

Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru 

statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku p.č. 381 v k.ú. Penčičky do majetku města, 

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

tomuto pozemku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku, 

který se nachází za zahradami rodinných domů na ul. Dražka v místní části Penčičky a ke 

kterému je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov.  

 

 


