
Pořadové číslo:  16/3.1.6. 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

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 - id 1/5 pozemku p.č. 5466/196 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod podílu o velikosti id 1/5 

pozemku p.č. 5466/196 orná půda o výměře 1946 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního 

města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti 1/5 

pozemku p.č. 5466/196 orná půda o výměře 1946 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost na 18. jednání, kdy konstatovala, že pozemek je dle územního 

plánu částečně zasažen návrhovou plochou veřejně přístupného prostranství pro dopravu. Jedná se o 

výhledovou přeložku krajské silnice (II/434 obchvat Přerova v trase tzv. jihovýchodní tangenty), jejíž 

realizace není v současné době, ani v nejbližších 10 letech nebude, připravována.  Skupina nemá 

námitky ke vzdání se předkupního práva, umístění uvedené stavby zůstane v územním plánu 

vymezeno. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Z časových důvodů nebyla záležitost komisi předložena. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 52. schůzi dne 3.12.2020. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu. 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5466/196 orná půda o celkové výměře 1946 m2 v k.ú. Přerov je součástí zemědělsky 

obhospodařovaného půdního celku východně od městského hřbitova směrem k obci Želatovice. 

Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní V*** A*** k id 1/5, J*** C*** k id 1/5, K*** D*** k 

id 1/5, O*** L*** k id 1/5, K*** M*** k id 1/10 a H*** S*** k id 1/10.  

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. 5466/196 v k.ú. Přerov. 

Paní V*** A***, bytem *** má záměr převést svůj spoluvlastnický podíl id 1/5 pozemku p.č. 

5466/196 v k.ú. Přerov společnosti Agras Želatovice a.s. S ohledem na skutečnost, že k pozemku p.č. 

5466/196 v k.ú. Přerov je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov, paní A*** (v souladu 

s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění) oznámila dne 2.10.2020 

záměr převést uvedenou část pozemku s dotazem, zda město využije předkupního práva.  

Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčena část pozemku, a to návrhovou plochou 

veřejně přístupného prostranství pro dopravu. Jedná se o výhledovou přeložku krajské silnice (II/434 

obchvat Přerova v trase tzv. jihovýchodní tangenty), jejíž realizace není v současné době, ani v 

nejbližších 10 letech nebude, připravována. Statutární město Přerov se v lokalitě již v minulosti 

několikrát předkupního práva vzdalo. Z uvedených důvodů je předkládán návrh doporučit, aby 

statutární město Přerov podíl na části pozemku dotčené předkupním právem nevykoupilo a 

předkupního práva k pozemku se vzdalo. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku podílu id 1/5, který tvoří pole východně od městského hřbitova a ke kterému je 

zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov.  

 

 


