
Pořadové číslo:  6/3.1.6. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 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 – pozemků p.č. 5466/90, p.č. 5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 

5466/199 a p.č. 5990/40 vše v k.ú. Přerov – využití předkupního práva podle ust. § 101 

zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – spoluvlastnického podílu id 3/12 pozemků p.č. 5466/90 orná 

půda o výměře 5163 m2, p.č. 5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná 

půda o výměře 5327 m2, p.č. 5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná 

půda o výměře 4667 m2 vše v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5466/90 

orná půda o výměře 5163 m2, p.č. 5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 

orná půda o výměře 5327 m2, p.č. 5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná 

půda o výměře 4667 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala nabídku na 16. jednání - pozemky p.č. 5466/194, p.č. 5466/199 a p.č. 

5466/132 jsou dle územního plánu částečně v ploše veřejně přístupných prostranství pro dopravu s 

umístěním komunikace (tzv. jihovýchodní tangenta). Pozemek p.č. 5466/90 je dle územního plánu 

částečně v ploše veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň. Pozemek p.č. 5990/40 je dle 

územního plánu částečně v ploše veřejně přístupných prostranství pro dopravu – budoucí uliční 

prostor pro komunikace, zeleň chodníky atd. pro plochy vymezené pro terminál kombinované 

dopravy. Koordinační skupina doporučila předkupní právo využít, s tím, že v případě, že město 



předkupní právo neuplatní a pozemky nevykoupí, zůstanou i nadále územním plánem vymezeny pro 

plochy veřejných prostranství.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku konstatuje, že se jedná o nabídku pouze podílu id 3/12 pozemků, kdy pozemek 

je ve vlastnictví dalších sedmi spoluvlastníků. V rozpočtu odboru nejsou finanční prostředky na 

výkup. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 6. zasedání doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu pozemků 

v rozsahu dle bodu 1. návrhu usnesení a aby rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní 

právo k pozemkům dle bodu 2. návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 17. schůzi dne 13.6.2019. O výsledku projednání bude 

zastupitelstvo informováno zpravodajem při projednávání tohoto materiálu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5466/90 orná půda o výměře 5163 m2 v k.ú. Přerov je součástí zemědělsky 

obhospodařované plochy v jižní části katastru Přerova - mezi silnicí z Přerova do Bochoře a železniční 

tratí a pozemky p.č. 5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná půda o výměře 5327 

m2, p.č. 5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná půda o výměře 4667 m2 vše v 

k.ú. Přerov jsou součástí zemědělsky obhospodařovaných ploch v jihovýchodní části katastru Přerova 

ohraničené městským hřbitovem a zástavbou na ulici Hostýnská a Hvězdná v Přerově. 

Uvedené pozemky jsou ve spoluvlastnictví Ing. M*** H*** k id 2/12, J*** K***k id 2/12, A*** 

Š*** k id 3/12, M*** V*** k id 1/12, Ing. J*** Z*** k id 1/12, L*** Z*** k id 1/12, Ing. Z*** Z*** 

k id 1/12 a J*** Z*** k id 1/12. 

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 pozemkům p.č. 5466/90, p.č. 5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 

5466/199 a p.č. 5990/40 vše v k.ú. Přerov. 

  

Spoluvlastník uvedených pozemků pan A*** Š*** bytem *** zastoupený O*** Ch***, sdělil 

statutárnímu městu Přerov svůj záměr převést spoluvlastnický podíl na výše citovaných pozemcích a s 

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

dotázal, zda město využije předkupního práva. Zástupce spoluvlastníka pozemku následně předložil 

také návrh kupní smlouvy, na základě které by byly podíly na pozemcích převedeny do vlastnictví 

společnosti Hlučínská zemědělská a.s. 

Dle vyjádření odboru koncepce jsou předkupním právem dotčeny pozemky částečně v ploše územním 

plánem vymezené pro plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání nabídka úplatného převodu 

pozemků (v rámci předkupního práva) kdy se jedná o pozemky, které jsou součástí zemědělsky 

obhospodařovaných ploch v současné době mimo zastavěné území města.  

 

 


