
Pořadové číslo:  21/3.1.6. 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne   

 25. 10. 2021 

Zpravodaj:  Michal Zácha , neuvolněný člen Rady 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. 6744/3, 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 nemovité věci – pozemku 

p.č. 6744/3, k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. ***, bytem ***, Přerov I- Město, 750 02 Přerov do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhodlo , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6744/3 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. ***, bytem ***, Přerov I- Město, 750 02 Přerov do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost na svém 12. zasedání dne 17.9.2021 a zkonstatovala, že 

předkupní právo se váže k části vymezené územním plánem pro plochy veřejných prostranství pro 

dopravu, na které se z části nachází stávající chodník. Dále je pozemek dotčen povolenou stavbou 

„PROPOJENÍ KOMUNIKACE ULICE KOPANINY – LIPNICKÁ PŘES VÝSTAVIŠTĚ“ a to 

stavbou stezky pro chodce a cyklisty. Práva a povinnosti z tohoto stavebního povolení byla 

Rozhodnutím Zastupitelstva města Přerova převedena na společnost EMOS PROPERTY s.r.o. a 

NORSOL s.r.o.  – SMPr tedy tyto stavební objekty realizovat nebude. Koordinační skupina v této věci 

nezaujala jednoznačné stanovisko. 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 30. zasedání konaném dne 6.10.2021 doporučila Radě 

města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – pozemku 

p.č. 6744/3, k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 71. schůzi konané dne 7.10.2021 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova, aby neschválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – pozemku 

p.č. 6744/3, k.ú. Přerov do majetku statutárního města a rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije 

předkupní právo k pozemku p.č. 6744/3 v k.ú. Přerov. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6744/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 396 m2 v k.ú. Přerov se nachází v Přerově 

na ulici U Výstaviště před vjezdem do areálu Výstaviště. Pozemek je ve vlastnictví Ing.***, bytem 

***, Přerov I- Město, 750 02 Přerov. 

  

Na základě opatření obecné povahy, 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. 6744/3 v k.ú. Přerov. 

  

Magistrát města Přerova obdržel dne 20.9.2021 oznámení Ing. ***, bytem ***1, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov o jeho záměru úplatného převodu svého pozemku p.č. 6744/3 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 396 m2 v k.ú. Přerov třetí osobě 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 územního plánu se pozemek z části nachází v plochách veřejných prostranství pro dopravu – tyto 

plochy město obecně má vykupovat. 

  

Dle oddělení koncepce a rozvoje města je pozemek dotčen stavbou „Propojení komunikace ulice 

Kopaniny – Lipnická a to stavebním objektem SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, kdy 

přístupový chodník mezi stávajícím parkovištěm a navrženou novou stezkou pro chodce a cyklisty 

(která je dle dokumentace podél komunikace propoje) prochází středem předmětného pozemku. ZM 

schválilo převod práv a povinností ze stavebního povolení m.j. i SO 101.1.4 Stezka pro chodce a 

cyklisty a SO 101.1.5. Chodníky a nástupiště BUS společnostem EMOS PROPERTY s.r.o. a 

NORSOL s.r.o.– město tedy tyto stavební objekty realizovat nebude a pravděpodobně nebudou 

realizovány ani oběma zmíněnými firmami.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy doporučuje využít předkupního práva i 

přesto, že stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ se zřejmě 

realizovat nebude a to z důvodu, že stavbu propojovacího chodníku v úseku mezi parkovištěm a 

stávajícím chodníkem, bude časem vhodné vybudovat. Chodci tento prostor již využívají a část 

pozemku je v územním plánu vedena jako prostor pro dopravu. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku 

p.č. 6744/3, k.ú. Přerov, ke kterému je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov.  

 

 


