
Pořadové číslo:  41/3.3.4 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – částí  

pozemků  p.č. 6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - částí pozemků p.č. 6651/1 zahrada o výměře 83 

m2 a p.č. 6651/6 zahrada o výměře 54 m2 oba v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 

6671-5/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 6651/8 zahrada o výměře 137 m2 v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví A*** a P*** P*** do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v 

čase a místě obvyklou 54 700,- Kč, ve znění přílohy. 

 

2 si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6651/1 zahrada o 

výměře 655 m2, p.č. 6651/6 zahrada o výměře o výměře 482 m2, p.č. 6651/5 zastavěná 

plocha a nádvoří jehož součástí je stavba pro rekreaci č.e. 336 o výměře 26 m2 a p.č. 6651/7 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví A*** a 

P***P*** 

 

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

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6651/1 zahrada o výměře 655 m2, p.č. 6651/6 

zahrada o výměře o výměře 482 m2, p.č. 6651/5 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je 

stavba pro rekreaci č.e. 336 o výměře 26 m2 a p.č. 6651/7 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví A*** a P*** P*** 

 

4 rozhodlo nevyužít předkupní právo k pozemkům p.č. 6651/1 zahrada o výměře 655 m2, p.č. 

6651/6 zahrada o výměře o výměře 482 m2, p.č. 6651/5 zastavěná plocha a nádvoří jehož 

součástí je stavba pro rekreaci č.e. 336 o výměře 26 m2 a p.č. 6651/7 zastavěná plocha a 



nádvoří o výměře 143 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví A*** a P***a P*** 

 

5 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. a 4. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina dne 8.12.2017 sdělila, že doporučuje vykoupit části pozemků potřebných pro 

výstavbu cyklostezky. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova dle 

návrhu unesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 schválila záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 31.5.2018 svým usnesením č. 3885/83/7/2018 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 6651/1 a p.č. 6651/6 oba zahrada v k.ú. Přerov se nachází u místní komunikace Přerov – 

Dluhonice. Pozemky jsou ve spoluvlastnictví manželů A***a P*** P***Pozemky jsou dotčeny 

předkupním právem podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  

  

Dle územního plánu jsou pozemky částečně určeny v návrhových plochách pro dopravu s umístěním 

veřejně prospěšné stavby cyklostezky. 

  

Dne 27.11. 2017 zaslali manželé P*** na Magistrát města Přerova žádost o výmaz předkupního práva. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky dotčeny předkupním právem dle § 101 zák.č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Důvodem výmazu je omezení vlastnického 

práva v rozvoji a podnikání. Manželé P*** uvádí, že jsou ochotni přesto část pozemků, které jsou 

částečně dotčeny komunikací Přerov - Dluhonice odprodat.  

  

Na základě vyjádření koordinační skupiny, která doporučila vykoupit část pozemků dotčených 

komunikací byl vypracován geometrický plán, podle kterého je navrženo část pozemku p.č. 6651/1 a 

p.č. 6651/6 vykoupit,( bod 1. návrhu usnesení) ke zbývajícím částem pozemků se vzdát předkupního 

práva (bod 2,3,4 návrhu usnesení).  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemků p.č. 6651/1 a 

p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov. Důvodem převodu je dořešení právního vztahu k pozemkům 

dotčených předkupním právem.  

 

 


