
Pořadové číslo:  3/3.3.2 

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 29.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

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

k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6645/1 zahrada o výměře 2986 m2 ve vlastnictví 

M***M*** 

 

2 schvaluje jménem statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k 

pozemku p.č. 6645/1 zahrada o výměře 2986 m2 v k.ú. Přerov paní M*** M***jako osobě 

povinné z předkupního práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina dne 20.7. 2018  konstatovala, že by pozemky které jsou vymezeny územním 

plánem pro plochy veřejně přístupných  prostranství by mělo statutární město Přerov vlastnit. 

Vzhledem k tomu, že v této  lokalitě se město předkupního práva vzdalo, doporučuje  koordinační 

skupina nabídku nevyužít a dotčenou část pozemku nevykoupit. V územním plánu zůstane část 

pozemku nadále vymezena  pro plochy veřejných prostranství. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 12.9.2018 doporučila Radě města  Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr statutárního města Přerova a nevyužít předkupního 

práva  k id  1/2 pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov. 



 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova   prominutí povinností  které jsou 

obsahem předkupního práva  dle ust. § 101 zák.č.183/2006 Sb. v platném znění a neschválila záměr 

statutárního města Přerov - úplatný převod  pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky se nachází v lokalitě Staré Rybníky, směrem na Dluhonice. Pozemek p.č. 6645/1 zahrada v 

k.ú. Přerov tvoří okolí rekreační stavby, ve byly ve spoluvlastnictví M*** M***, *** a I*** S***. 

Paní I*** S*** zaslala na statutární město Přerov oznámení o převodu id. ½ pozemku p.č. 6645/1 v 

k.ú. Přerov na spoluvlastníka pozemku paní. M***M*** Dne 27.9.2018 paní S. převedla svůj 

spoluvlastnický podíl paní M*** avšak v katastru nemovitostí zůstalo zapsáno k pozemku p.č. 6645/1 

v k.ú. Přerov předkupní právo dle § 101 zák.č 183/206 Sb. o územním plánování a stavebním řádu pro 

statutární město Přerov. 

  

Záměr byl předložen koordinační skupině, která sdělila, že se město v této lokalitě již vzdalo 

předkupního práva a proto doporučuje předkupní právo nevyužít. Na základě této skutečnosti je 

Zastupitelstvu města Přerova předkládáno prominutí povinnosti které jsou obsahem předkupního práva 

dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů pro vlastníka pozemku p. M***M*** 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. 

Přerov a prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle § 101 zák.č. 183/2006 

Sb. stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.  

 

 


