
Pořadové číslo:  4/3.1.7. 

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 
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Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 
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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 509/9 v k.ú. Předmostí   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

statuárního města Přerov pozemku p.č. 509/9 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2 rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 509/9 orná 

půda o výměře 80 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina doporučuje pozemek nevykupovat a vzdát se předkupního práva. Došlo ke 

změně územního plánu - pozemek není v ploše veřejných prostranství pro dopravu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města  

úplatný převod nemovité věci do majetku statuárního města Přerov pozemku p.č. 509/9 orná půda v 

k.ú. Předmostí a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  nevyužít předkupní právo k  pozemku p.č. 

509/9 orná půda v k.ú. Předmostí. 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č.509/9 orná půda se nachází v k.ú. Předmostí u silnice směrem na Lýsky ulice Lipnická. 

Pozemek je ve SJM manželů ***. J*** P***a A*** P*** a je dotčen předkupním právem podle § 101 

zák.č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění 

  

Dne 26.9.2018 učinili manželé Pátkovi nabídku s využitím předkupního práva k pozemku p.č. 509/9 

orná půda v k.ú. Předmostí. O uvedený pozemek projevil zájem vlastník přilehlých budov. Vzhledem 

k tomu, že je pozemek dotčen předkupním právem, nabídli spoluvlastníci tento pozemek nejprve 

statutárnímu městu Přerov. 

  

Dle vyjádření odboru rozvoje došlo ke změně územního plánu, pozemek není v územním plánu určen 

v ploše veřejných prostranství pro dopravu. Z tohoto důvodu doporučuje koordinační skupina 

pozemek nevykupovat. 

  

  

  

Předmětem předlohy je úplatný převod pozemku p.č. 509/9 v k.ú. Předmostí a využití 

předkupního práva dle ust. § 101 zák.č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, spoluvlastníků 

pozemku p.č. 509/9 orná půda v k.ú. Předmostí.  

 

 


