
Pořadové číslo:  5/6.1.5. 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6752/93 

orná půda, dle geometrického plánu č. 6834-116/2018 označené jako p.č. 6752/93 o výměře 

1199 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6752/93 

orná půda o výměře 2541 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina z časových důvodů záležitost neprojednala – byla vyžádána samostatná 

stanoviska.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

Oddělovaný pozemek p.č. 6752/93 byl součástí pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov, na kterém byly (v 

jiné části pozemku) částečně vymezeny plochy veřejných prostranství – plochy veřejně přístupných 

prostranství pro dopravu s umístěním veřejně prospěšné stavby cyklistické stezky a proto bylo u 

tohoto pozemku vymezeno předkupní právo dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Oddělovaný pozemek p.č. 6752/93 v k.ú. Přerov vymezený 

geometrickým plánem č. 6834-116/2018 je dle Územního plánu města Přerova součástí ploch /Z/ - 

plochy krajinné zeleně a na tento pozemek se předkupní právo nevztahuje.  

 

 



Odbor životního prostředí a stavebního úřadu:  

Souhlasí, aby se statutární město Přerov předkupního práva k nabízené části pozemku vzdalo a 

pozemek nevykupovalo. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku s ohledem na vyjádření odboru koncepce doporučuje, aby se statutární město 

Přerov předkupního práva k nabízené části pozemku o výměře 1199 m2 vzdalo a pozemek 

nevykupovalo. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 2. jednání dne 13.2.2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu předmětné části pozemku a 

aby rozhodlo, že statutární město Přerova nevyužije předkupní právo zapsané k tomuto pozemku. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 10. schůzi dne 28.2.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova úplatný převod části pozemku p.č. 6752/93 a předkupní právo 

nevyužít. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6752/1 orná půda o celkové výměře 2541 m2 v k.ú. Přerov tvoří travnatou plochu mezi 

areálem fy EMOS na ulici Lipnická v Přerově, kolem které vede cyklostezka Žebračka. Uvedený 

pozemek je ve vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 

62301527. 

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. 6752/1 v k.ú. Přerov. 

Společnost EMOS property s.r.o. jako vlastník pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov v současné době 

jedná s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky o převodu části pozemku p.č. 6752/1 v 

k.ú. Přerov označené geometrickým plánem č. 6834-116/2018 novým parcelním číslem 6752/93 o 

výměře 1199 m2. Oddělovaná část pozemku leží na území ochranného pásma Národní přírodní 

rezervace Žebračka a převodem tohoto pozemku dojde k zajištění ochrany samotného území národní 

přírodní rezervace.  

S ohledem na skutečnost, že k pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov je zapsáno předkupní právo pro 

statutární město Přerov, společnost EMOS property s.r.o. (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 

183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění) oznámila záměr převést uvedenou část pozemku s 

dotazem, zda město využije předkupního práva.  

Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčena jiná část pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. 

Přerov, převáděná část vymezená výše citovaným geometrickým plánem je součástí ploch /Z/ - plochy 

krajinné zeleně a na tento pozemek se tedy předkupní právo nevztahuje. Je proto předkládán návrh 

doporučit, aby statutární město Přerov tuto část pozemku nevykoupilo a předkupního práva k pozemku 

se vzdalo. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku, který se tvoří travnatou plochu mezi areálem skladů fy EMOS na ulici Lipnická v 

Přerově a cyklostezkou Žebračka, ke kterému je zapsáno předkupní právo pro statutární město 

Přerov.  

 


