
Pořadové číslo:  5/6.6.2. 

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 23.04.2019 

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: 

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

osobám povinným z předkupního práva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, 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 k pozemku p.č. 5383 zahrada o výměře 

1.736 m2 v k.ú. Přerov manželům A*** a J*** B***, jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 18.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti 

k pozemku p.č. 5383 dle návrhu na usnesení.  

 

Komise pro majetkové záležitosti  

Komise na svém zasedání dne 3.4.2019 doporučila RM podat návrh ZM schválit jménem StMPr 

prominutí povinnosti dle návrhu na usnesení.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 22.3.2019 žádost projednala a konstatovala, že obecně by 

pozemky vymezené územním plánem pro plochy veřejných prostranství měly být v majetku města, ale 

i v případě, že předkupní právo město nyní nevyužije a dotčenou část pozemku nevykoupí, zůstane 

územním plánem pro plochy veřejných prostranství vymezena. 



Oddělení  koncepce a rozvoje města ve svém vyjádření konstatovalo, že pozemek se dle územního 

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

pro umístění veřejně prospěšných staveb přeložky silnice II/150 včetně cyklostezky a technické 

infrastruktury pro plochy bydlení bytové a kombinované a plochy smíšené obytné.  Odbor rozvoje, 

oddělení koncepce a rozvoje města doporučila předkupní právo uplatnit pouze k části pozemku, který 

je zasažen navrhovanou plochou veřejně přístupného prostranství pro dopravu a část pozemku 

vykoupit. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku konstatuje, že na výkup pozemku nejsou v rozpočtu k dispozici potřebné 

finanční prostředky. 

Odbor správy majetku dále uvádí, že u sousedních pozemků p.č. 5382/1, p.č. 5381/1, p.č. 5384/2, p.č. 

5385/1 se v minulosti statutární město Přerov předkupního práva vzdalo a i případě, že StMPr 

předkupního práva nevyužije, zůstane na části pozemku územním plánem vymezena plocha určená pro 

umístění veřejně prospěšných staveb přeložky silnice II/150 včetně cyklostezky a technické 

infrastruktury pro plochy bydlení bytové a kombinované a plochy smíšené obytné. 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5383 zahrada o výměře 1.736 m2 v k.ú. Přerov se nachází v zahrádkářské kolonii mezi 

zimním stadionem, ul. Pod Hvězdárnou a nákupním centrem Kaufland na ul. Želatovská.  

  

Vlastníkem uvedeného pozemku jsou manželé A***a J*** B***.  

  

Uvedený pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví fyzických osob, které jsou využívány k 

zahrádkářským účelům.  

  

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. 5383 v k.ú. Přerov. 

  

Vlastníci pozemku p.č. 5383 v k.ú. Přerov mají záměr uvedený pozemek bezúplatně převést (darovat) 

své dceři a z tohoto důvodu požádali StMPr o vzdání se předkupního práva k pozemku.  

  

Nejedná se tedy o nabídku ve smyslu ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z katastru nemovitostí. Vzhledem k 

tomu, že podle ust. § 101 odst. 12 stavebního zákona se ustanovení občanského zákoníku o 

předkupním právu použijí, nestanoví-li tento zákon jinak, může dojít k zániku předkupního práva dle 

ust. § 101 stavebního zákona nejen způsoby uvedenými v ust. § 101 odst. 8 stavebního zákona, ale 

rovněž dalšími způsoby zániku předkupního práva jako závazku, které jsou obsaženy v občanském 

zákoníku, t.j. prostřednictvím institutu prominutí povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 

práva. 

  

S ohledem na skutečnost, že na pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov 

vlastníci pozemku (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 



znění) požádali StMPr o vzdání se předkupního práva k pozemku.  

  

Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčena část pozemek a je územním plánem 

vymezen stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - návrhovou plochou veřejných prostranství pro 

dopravu pro umístění veřejně prospěšných staveb přeložky silnice II/150 včetně cyklostezky a 

technické infrastruktury pro plochy bydlení bytové a kombinované a plochy smíšené obytné. Na 

předmětnou lokalitu byla vypracována urbanistické studie Přerov, Pod Hvězdárnou (KT architekti, 

01/2013), která respektuje sběrné komunikace vyznačené v Územním plánu města Přerova, kde je 

rozsah veřejně přístupných prostranství pro dopravu a pro městskou zeleň vyznačen. Veřejně 

přístupným prostranstvím pro dopravu je částečně zasažen i předmětný pozemek p. č. 5383 v k. ú. 

Přerov. Přesto, že se na danou komunikaci v současné době nepřipravuje žádná dokumentace, měly by 

být všechny vymezené veřejné plochy (i ty budoucí) vykupovány do majetku města, což velmi urychlí 

případnou budoucí přípravu výstavby sběrné komunikace, na kterou budou poté napojeny další 

obslužné komunikace v této lokalitě. 

  

Předloženým materiálem je řešeno prominutí povinnosti v rámci předkupního práva k pozemku 

p.č. 5383 v k.ú. Přerov, který se nachází v zahrádkářské kolonii za zimním stadionem a ul. Pod 

Hvězdárnou.  

 

 


