
Pořadové číslo:  20/4.1.4. 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

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 – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí, 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 Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 291/7 orná půda 

o celkové výměře 1.148 m2 v k.ú. Předmostí do vlastnictví statutárního města Přerov z 

podílového spoluvlastnictví V*** G*** (podíl id. ¼), M***K*** (podíl id. ¼) a Mgr. E*** 

S*** (podíl id. ½). 

 

2. neschvaluje rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku 

p.č. 291/7 orná půda o celkové výměře 1.148 m2 v k.ú. Předmostí z podílového 

spoluvlastnictví V*** Ga*** (podíl id. ¼), M*** K*** (podíl id. ¼) a Mgr. E*** S*** 

(podíl id. ½). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Vyjádření koordinační skupiny je uvedeno v důvodové zprávě.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.8.2021 zrušila své usnesení č. 2254/62/8/2021 ze dne 

13.5.2021, kterým schválila záměr StMPr - úplatný převod pozemku do vlastnictví StMPr, dále podala 

návrh ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí do 

vlastnictví StMPr a podala návrh ZM rozhodnout, že StMPr nevyužije předkupního práva k danému 

pozemku. 



Místní výbor Předmostí 

Místní výbor Předmostí souhlasil se vzdáním se předkupního práva k uvedenému pozemku. 

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku se ztotožňuje s doporučením koordinační skupiny a pro informaci uvádí, že pro 

výkup pozemku nemá v rozpočtu potřebné finanční prostředky.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 291/7 orná půda o celkové výměře 1.148 m2 se nachází v místní části Předmostí a je 

zemědělsky obhospodařovaný. 

  

Pozemek je ve vlastnictví: 

- V***G*** – podíl id. ¼ 

- M*** K*** – podíl id. ¼ 

- Mgr. E*** S*** - podíl id. ½  

  

Na základě opatření obecné povahy – změny č. 1 ze dne 15. 4. 2013, 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. 291/7 v k.ú. Předmostí. 

  

Spoluvlastníci pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí zastoupeni na základě plné moci společností 

REAL INVEST PLUS, s.r.o., se sídlem Roosweltova 119/51, 779 00 Olomouc učinili dne 14.4.2021 

statutárnímu městu Přerov nabídku na využití předkupního práva k pozemku p.č. 291/7 v k.ú. 

Předmostí. Spoluvlastníci plnou mocí taktéž pověřili společnost REALINVEST PLUS s.r.o., aby 

jménem realitní kanceláře nabízel tento pozemek zájemcům o odprodej.  

  

Koordinační skupina žádost projednala dne 19.4.2021 a konstatovala, že pozemek je dle územního 

plánu součástí návrhových ploch veřejných prostranství – plochy veřejně přístupných prostranství pro 

dopravu, v roce 2021 bude dokončena stavba „ I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“, kdy pro toto 

řešení není nutné předkupní právo využít a město by se mohlo vzdát, ale stále není jisté, zda se stavba 

dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov bude realizovat dle dokumentace, která je přiložena k 

žádosti o změnu územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že v listopadu 2021 vyprší termín výjimky 

vlivu na životní prostřední, může dojít k přepracování této dokumentace v rozsahu původního řešení 

mimoúrovňového křížení, jehož realizace předpokládá využití pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí. 

Koordinační skupina proto doporučila předkupního práva využít. 

  

Na základě tohoto doporučení byl předložen orgánům obce ke schválení záměr StMPr - úplatný 

převod pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí do vlastnictví StMPr ze spoluvlastnictví fyzických osob. 

Komise na zasedání dne 5.5.2021 doporučila RM schválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku p.č. 

291/7 v k.ú. Předmostí do vlastnictví StMPr a RM dne 13.5.2021 usnesením č. 2254/62/8/2021 tento 

záměr schválila.  

  

Následně byla projednávána na koordinační skupině dne 26.7.2021 nabídka na využití předkupního 

práva fyzických osob jakožto spoluvlastníků sousedních pozemků p.č. 248/1 a p.č. 248/2 v k.ú. 

Předmostí. Jejich nabídka předkupního práva bude řešena samostatně s návrhem na vzdání se 

předkupního práva k pozemkům.  

  

Odd. koncepce a rozvoje města opětovně sdělilo, že pozemek je dle územního plánu součástí 

návrhových ploch veřejných prostranství – plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu, letos 

bude dokončena stavba „ I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“, kdy pro toto řešení není nutné 



předkupní právo využít a město by se mohlo vzdát, ale stále není jisté, zda se stavba dálnice D1, 

stavba 0136 Říkovice – Přerov bude realizovat dle vydané změny územního rozhodnutí a 

probíhajícího stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že se touto stavbou bude zabývat soud a že v 

listopadu 2021 vyprší termín výjimky vlivu na životní prostřední, může dojít k přepracování této 

dokumentace v rozsahu původního řešení mimoúrovňového křížení, které by si vyžádalo vybudování 

napojení silnice I/55 novým podjezdem pod dálničním přivaděčem, jehož realizace předpokládá 

využití částí pozemků p.č. 248/1 a p.č. 248/2 v k. ú. Předmostí, proto by bylo vhodné zachovat 

předkupní právo k těmto pozemkům, ale i v případě vzdání se předkupního práva stále zde zůstává 

veřejně prospěšná stavba D.1.16 přeložka sil. I/55 (možnost vyvlastnění pro investora přeložky). 

  

Koordinační skupina konstatovala, že vzhledem k tomu, že byla již nabídka předkupního práva 

učiněna, nelze zachovat předkupní právo k těmto pozemkům. S ohledem na vývoj povolovacího 

procesu stavby dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov je nejisté, že budou tyto pozemky stavbou 

zasaženy. I v případě vzdání se předkupního práva stále zůstane územním plánem vymezena plocha 

pro umístění veřejně prospěšné stavby D.1.16 přeložka silnice I/55, s možností i případného 

vyvlastnění pro investora přeložky.  

  

V případě, že stavbou "D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov" bude zasažen pouze pozemek, je 

pravděpodobné, že výkup pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí bude realizován ze strany ŘSD, které 

je investorem stavby. 

  

Z tohoto důvodu je nutné usnesení RM, kterým schválila záměr - výkupu pozemku zrušit a schválit 

neschválení záměru - výkupu pozemku a schválit vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 291/7 v 

k.ú. Předmostí.  

  

Předloženým materiálem je řešeno neschválení záměru StMPr - úplatného převodu pozemku 

p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí do vlastnictví StMPr a nevyužití tohoto předkupního práva ve 

prospěch StMPr.  

 

 


