
Pořadové číslo:  7/3.3.5. 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 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 nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona 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 pozemku p.č. 5896/20, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 

m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5896/20, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 

m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 8. jednání dne 18. 4. 2019, projednala záležitost a konstatovala, že pozemky 

jsou dle územního plánu v ploše vymezené pro plochy veřejných prostranství pro dopravu s umístěním 

veřejně prospěšné stavby komunikace včetně inženýrských sítí – jedná se o páteřní komunikaci 

terminálu kombinované dopravy.   

Tyto pozemky by obecně měly být vykupovány, ale i v případě, že předkupní právo statutární město 

Přerov neuplatní, zůstanou v územním plánu pozemky v ploše vymezené pro plochy veřejných 

prostranství pro dopravu s umístěním veřejně prospěšné stavby. 

 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku konstatuje, že v rozpočtu odboru nejsou rezervovány finanční prostředky pro 

výkup. Upozorňuje na skutečnost, že na pozemcích se nachází stavby, ke kterým není zapsáno 

předkupní právo podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), jelikož předkupní právo nelze zapsat ke stavbám, které nejsou součástí pozemku, a 

aby tedy mohly být předmětné pozemky využity pro veřejně prospěšnou stavbu, která je zde do 

budoucna plánována, bylo by nutné vykoupit i tyto stavby, které se na pozemcích nacházejí, což by 

znamenalo další čerpání rozpočtu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na 6. zasedání dne 29.5.2019 doporučila Radě města podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku 

p.č. 5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44, vše v k.ú. Přerov, do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 19. schůzi dne 26.6.2019 po projednání podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5896/20, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov, 

do majetku statutárního města Přerova a podala návrh, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5896/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, 

pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5896/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemek p.č. 5896/36, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemek p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 

m2, vše v k.ú. Přerov se nachází v oploceném areálu zahradní kolonie. Pozemky jsou ve vlastnictví 

O***, bytem ***. 

  

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. 5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov. 

  

Pozemky se nachází pod stavbami zahradních chat, které jsou ve vlastnictví různých fyzických osob. 

Na pozemku p.č. 5896/20 stojí stavba: Přerov I-Město, č.e. 1032, rod. rekreace ve vlastnictví pana 

M*** ***, na pozemku p.č. 5896/36 stojí stavba: Přerov I-Město, č.e. 1044, rod. rekreace ve 

vlastnictví manželů V***a M*** a na pozemku p.č. 5896/44 stojí stavba: Přerov I-Město, č.e. 1077, 

rod. rekreace ve vlastnictví pana M***. Na těchto stavbách předkupní právo podle ust. § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nevázne. Okolní pozemek p.č. 

5896/40 je ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Na tomto pozemku 

předkupní právo podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), rovněž nevázne. 

  

Magistrát města Přerova obdržel oznámení paní O***, jako vlastníka pozemků p.č. 5896/20, p.č. 

5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov o jejím záměru úplatného převodu předmětných pozemků, a s tím 

spojený dotaz, zda má statutární město Přerov, jakožto oprávněná osoba zájem o využití svého 

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



znění. 

  

Dle vyjádření oddělení územního plánování se dle územního plánu nabízené pozemky nachází v ploše 

vymezené pro plochy veřejných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně prospěšné stavby 

komunikace včetně inženýrských sítí – jedná se o páteřní komunikaci terminálu kombinované 

dopravy. I v případě, že předkupní právo statutární město Přerov neuplatní, zůstanou v územním plánu 

pozemky v ploše vymezené pro plochy veřejných prostranství pro dopravu s umístěním veřejně 

prospěšné stavby. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemků 

p.č. 5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, ke kterým je zapsáno předkupní právo pro 

statutární město Přerov.  

 

 


