
Pořadové číslo:  4/3.1.9. 

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 

Zdeněk Kadlec, referent 
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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 497/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 216-130/2018 označené jako p.č. 497/4 ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 497/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 216-130/2018 označené jako p.č. 497/4 ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 19. jednání dne 23.11.2018 konstatovala, že celý pozemek se dle územního 

plánu nachází v ploše vymezené k funkčnímu využití pro plochy veřejných prostranství pro dopravu. 

Koordinační skupina doporučila, aby se statutární město Přerov předkupního práva k nabízené části 

pozemku o výměře 5 m2 vzdalo.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala nabídku na 7. schůzi dne 17.1.2019, kdy podala Zastupitelstvu města 

Přerova návrh neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod části pozemku p.č. 497/1 v 

k.ú. Penčičky v rozsahu dle návrhu usnesení do majetku města a návrh, aby statutární město Přerov 

nevyužilo předkupní právo k tomuto pozemku. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje předmětnou část pozemku nevykupovat a 

předkupní právo neuplatnit. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 497/1 ostatní plocha o celkové výměře 7590 m2 v k.ú. Penčice tvoří komunikace a z 

části chodník v ulici Lipňanská v místní části Penčice. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, 

IČ: 60609460, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, v hospodaření Správy silnic Olomouckého 

kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, se sídlem Olomouc, Lipenská 120. 

Na základě opatření obecné povahy ze dne 4.11.2009, kterým se vydává územní plán nebo regulační 

plán, podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v katastru nemovitostí zapsáno statutární město Přerov, jako 

oprávněný z předkupního práva k pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice. 

  

Olomoucký kraj, jako vlastník pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice v současné době řeší žádost o 

odkoupení části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice označenou geometrickým plánem č. 216-130/2018 

novým parcelním číslem 497/4 o výměře 5 m2. Jedná se o část veřejného prostranství mezi 

komunikací a pozemkem žadatele, zatravněný pruh o šíři 60 cm podél kamenné zídky. 

S ohledem na skutečnost, že k pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice je zapsáno předkupní právo pro 

statutární město Přerov, Olomoucký kraj (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon) v platném znění) oznámil záměr převést uvedenou část pozemku s dotazem, zda 

město využije předkupního práva.  

Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčen pozemek v celé výměře a je územním 

plánem vymezen stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných 

prostranství pro dopravu. Chodník je v ulici veden na protilehlé straně a v současné době nemá 

statutární město Přerov žádné známé investiční záměry na předmětné části pozemku. Koordinační 

skupina z těchto důvodů na svém 19. jednání dne 23.11.2018 doporučila, aby statutární město Přerov 

tuto část pozemku nevykoupilo a předkupního práva k této části pozemku se vzdalo. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku, který se nachází mezi komunikací a pozemkem s rodinným domem na ul. Lipňanská v 

místní části Penčičky a ke kterému je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov.  

 

 


