
Pořadové číslo:  4/3.1.4 

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 15.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Marie Doušková, referent 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/233 a p.č. 5307/446  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 - části pozemku p.č.5307/233 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha, sportoviště o výměře 85 m2 v k.ú. 

Přerov, geometrickým plánem č. 6557-26b/2017 označený jako pozemek p.č. 5307/632, 

ostatní plocha, sportoviště v k.ú. Přerov. 

 

2 rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku 

p.č.5307/233 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 

5307/466 ostatní plocha, sportoviště o výměře 85 m2 v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 

6557-26b/2017 označený jako pozemek p.č. 5307/632, ostatní plocha, sportoviště v k.ú. 

Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina doporučila Radě města Přerova  vzdaní se předkupního práva k části pozemku 

p.č. 5307/233 a p.č. 5307/446 v k.ú. Přerov dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.1.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova  úplatný převod nemovité věci  do mejetku statutárního města Přerov  

části pozemku p.č. 5307/233 a pozemku  p.č. 5307/446  , dle geometrického plánu č. 6567-26b/2017 



označený jako pozemek p.č. 5307/632 v k.ú. Přerov a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova,  aby  

rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije  předkupní právo k části pozemku p.č. 5307/233 a 

pozemku p.č. 5307/446  , dle geometrického plánu č. 6567-26b/2017 označený jako pozemek p.č. 

5307/632 v k.ú. Přerov. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 5307/233 a p.č. 5307/466 ostatní plocha v k.ú. Přerov se nachází na ulici Petřivalského a 

jsou ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s, Petřivalského 1, Přerov I-Město, který nabídl k 

odkupu uvedené pozemky statutárnímu městu Přerov. K uvedeným pozemkům je v katastru 

nemovitostí zapsáno předkupní právo dle § 101 zák.č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu. 

  

Záměr byl předložen koordinační skupině, která sdělila, že doporučuje nevyužít předkupní právo. Na 

základě této skutečnosti je orgánům města Přerova předkládáno Radě města Přerova vzdání se 

předkupního práva k části pozemku p.č. 5307/233 a p.č. 5307/446 v k.ú. Přerov, které jsou dotčeny 

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

znění pozdějších předpisů pro vlastníka pozemku. Tyto pozemky hodlá vlastník pozemku převést a 

Katastrální úřad Přerov na základě uvedené skutečnosti pozastavil vklad práva zamýšleného převodu.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku p.č. 5307/233 a p.č. 

5307/466 ostatní plocha v k.ú. Přerov, které jsou dotčeny předkupním právem dle § 101 zák.č 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu pro statutární město Přerov.  

 

 


