
Pořadové číslo:  40/3.1.2 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití předkupního práva  

k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - převodu nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o 

výměře 932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

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

statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 

932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerov - bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 

932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

5 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 projednala žádost na 11. jednání dne 1.6.2018. Vzhledem k tomu, že město  

jedná s ÚZSVM o bezúplatném převodu pozemku do majetku města neměla skupina námitky ke 

vzdání se předkupního práva. 

 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Pozemek p. č. 4951/30 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov je Územním plánem města 

Přerova určen jako plocha veřejně přístupných prostranství pro dopravu a nachází se na ní místní 

komunikace (Durychova a Lančíkových), chodník podél silnice I. třídy (9. května) a dělící zeleň, vše v 

majetku města. Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr doporučuje se vzdát předkupního 

práva pouze v případě, že celý pozemek bude převeden do vlastnictví města Přerova bezúplatně. Vztah 

k tomuto pozemku je potřebný pro uložení kabelu NN k napájení proměnné dopravní značky navržené 

zde v rámci Telematického systému pro veřejné parkování, připravované městem (ROZ). 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry dne 06.06.218 doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerov vyhradit si rozhodnout o převodu pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov, neschválit záměr 

statutárního města Přerova úplatného převodu tohoto pozemku, vzdát se předkupního práva k 

pozemku a schválit záměr bezúplatného převodu pozemku dle návrhu usnesení. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala na své schůzi dne 14.06.2018 k rozhodnutí návrh Zastupitelstvu města 

Přerova dle návrhu na usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází na ulici 9. května a 

je ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na pozemku se nachází 

komunikace III. a IV. tř. ve vlastnictví statutárního města Přerov. ČR-ÚZSVM hodlá uvedený 

pozemek bezúplatně převést do vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Na jednání s pracovníky ČR-ÚZSVM bylo dohodnuto, že uvedený pozemek ČR-ÚZSVM převede do 

vlastnictví statutárního města Přerov bezúplatně, jakmile bude proveden výmaz předkupního práva, 

které bylo zapsáno v katastru nemovitostí k tomuto pozemku dle § 101 zák.č 183/206 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. 

Přerov a výmaz předkupního práva. Důvodem je dořešení právního vztahu k pozemku ve 

vlastnictví ČR-ÚZSVM dotčenému předkupním právem.  

 

 


