
Pořadové číslo:  15/3.3.3. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

593/2 v k.ú. Újezdec u Přerova, 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 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 593/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v 

k.ú. Újezdec u Přerova z podílového spoluvlastnictví pana J*** K***, bytem ***, k id. 1/3, pana 

J*** K***, bytem ***, k id. 1/3 a paní Z*** P***, bytem ***, k id. 1/3 do majetku statutárního 

města Přerova za dohodnutou kupní cenu 14.500,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 3. jednání dne 13.2.2020, projednala záležitost a doporučila předkupní právo 

využít a pozemek vykoupit. Dle územního plánu vymezeno pro plochy veřejných prostranství pro 

dopravu. 

 

Místní výbor Újezdec 

Místní výbor Újezdec sdělil, že odkup nedoporučuje, důvod nebyl uveden. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku doporučuje výkup, jelikož je město vlastníkem i navazujících pozemků účelové 

komunikace. V roce 2018 např. město nabylo směnou do svého vlastnictví pozemky p.č. 593/3 a 593/4 

v k.ú. Újezdec u Přerova, které rovněž tvoří část účelové komunikace v této lokalitě. Dále konstatuje, 

že v rozpočtu odboru byly rezervovány finanční prostředky pro výkup.                                                         

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Z důvodu zrušení zasedání komise na základě vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s 

onemocněním COVID-19, nebylo v komisi projednáno. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 36. schůzi konané dne 30.4.2020 schválila záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 593/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v 

k.ú. Újezdec u Přerova do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova na své 47. schůzi konané dne 1.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 593/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 

m2 v k.ú. Újezdec u Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 593/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova se 

nachází v místní části Přerov – Újezdec, v okrajové části, kde tvoří navazující část účelové 

komunikace.  

  

Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví pana J*** K***, bytem ***,  k ideální 1/3, pana J*** K***, 

bytem ***, k ideální 1/3 a paní Z*** P***, bytem ***, k ideální 1/3. 

  

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. 593/2 ostatní plocha v k.ú. Újezdec u Přerova. 

  

Magistrát města Přerova obdržel oznámení vlastníků pozemku p.č. 593/2 v k.ú. Újezdec u Přerova o 

jejich záměru úplatného převodu předmětného pozemku za cenu 400,- Kč/m2 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 nabízený pozemek nachází v ploše 

vymezené pro plochy veřejných prostranství pro dopravu.  

V roce 2018 – směnnou smlouvou č. MMPr-SML/1269/2018 nabylo SMPr do svého vlastnictví 

pozemky p.č. 593/3 a 593/4 oba v k.ú. Újezdec u Přerova, které rovněž tvoří část účelové komunikace 

v této lokalitě. 

Záměr úplatného převodu pozemku byl schválen na 36. schůzi Rady města Přerova, která se 

uskutečnila dne 30.4.2020.  

Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena zjištěná dle 

cenového předpisu ve výši 8.130,- Kč a cena v místě a čase obvyklá ve výši 14.500,- Kč, t.j. 250,- 

Kč/m2. 

Zástupce spoluvlastníků pan J*** K*** byl seznámen s výší kupní ceny ve výši 14.500,- Kč, kterou 

odsouhlasil. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání výkup pozemku p.č. 593/2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova, ke kterému je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov.  

 

 


