
Pořadové číslo:  23/3.3.2 

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 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

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. 

1034 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 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1034 orná půda o výměře 1920 m2 v k.ú. Újezdec u 

Přerova z vlastnictví pana J*** P***, bytem ***, do majetku statutárního města Přerova za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 979.200,-Kč. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě  

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

689 008,9* + 979,2 689 988,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300702 

– Výkup pozemku p. č. 1034  

v k. ú. Újezdec) 

0,0  + 979,2 979,2  

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala nabídku na svém 14. zasedání dne 15.10.2021. Koordinační skupina 

konstatovala, že s ohledem na funkční využití pozemku dle územního plánu – plochy veřejných 



prostranství pro dopravu, kdy pozemek by mohl být využit pro umístění přístupové komunikace do 

lokality budoucí zástavby U Montáže, by statutární město Přerov mělo pozemek vykoupit. Protože dle 

územního plánu není přímo na pozemku umístěna komunikace, jako veřejně prospěšná stavba, nebude 

možno v případě, že statutární město Přerov předkupní právo nevyužije, pozemek vyvlastnit. V 

územním plánu by však i v případě nevyužití předkupního práva zůstal pozemek vymezen pro plochy 

veřejných prostranství pro dopravu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komisi pro majetkové záležitosti byla záležitost předložena variantně:  

VARIANTA I: doporučení Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod předmětné nemovité věci do majetku statutárního města Přerova. 

VARIANTA II: 1. doporučení Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod předmětné nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova; 2. doporučení Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo. 

 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 31. zasedání dne 3.11.2021 schválila VARIANTU I. - 

doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovité 

věci  do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 74. schůzi konané dne 18.11.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 1034 orná půda o výměře 1920 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova  do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova na své 79. schůzi konané dne 17.2.2022 bude projednávat podání návrhu 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod předmětného pozemku. Výsledek jednání RM 

bude zpravodajem sdělen při jednání ZM. 

 

Místní výbor Újezdec 

Stanovisko místního výboru Újezdec bylo vyžádáno. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. V případě schválení návrhu na 

usnesení budou převedeny zdroje ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které 

jsou součástí výsledku hospodaření. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku požádal rozpočtovým opatřením o zajištění finančních prostředků do rozpočtu 

pro rok 2022 potřebných pro výkup pozemku. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1034 orná půda o výměře 1920 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova je součástí zemědělsky 

obdělávaného celku – pole v lokalitě U Montáže určené pro budoucí zástavbu rodinných domů v ploše 

mezi plochami občanského vybavení a výroby (nová stanice HZS a distribučního střediska České 

pošty) a stávajícím okrajem zástavby Újezdce. 



  

Pozemek je ve vlastnictví pana J*** P***, bytem Větrná 264/14a, Přerov VI – Újezdec, 750 02 

Přerov. 

  

Dle územního plánu je pozemek vymezen pro plochy veřejných prostranství pro dopravu a 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. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel dne 11.10.2021 žádost pana J*** P*** o vyjádření, 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, a to z důvodu zamyšleného 

prodeje předmětného pozemku. Pozemek nabízí k odprodeji za 510,-Kč/m2. 

  

Dle územního plánu se pozemek nachází v ploše veřejně přístupného prostranství pro dopravu, které 

má zpřístupňovat plochy pro bydlení rodinné určené pro budoucí zástavbu lokality U Montáže v ploše 

mezi plochami občanského vybavení a výroby a stávajícím okrajem zástavby Újezdce. Pozemek lze 

využít pouze ke stávajícímu zemědělskému obdělávání nebo pro veřejné stavby pro dopravu, jiná 

zástavba zde není možná. Dle zpracované Urbanistické studie Újezdec – U Montáže z r. 2013 je 

přístupová komunikace do lokality navrhována ve 3 variantách, kdy varianta 1 a 2 s přímým využitím 

pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova nepočítá, ale dle varianty 3 (tato varianta by si vyžádala 

změnu územního plánu) by komunikace vedla přes tento pozemek. Protože tato komunikace není 

veřejně prospěšnou stavbou, nebude v budoucnu možno využít institut vyvlastnění. 

  

Statutární město Přerov vlastní přiléhající pozemky p.č. 1035 a p.č. 1011 oba v k.ú. Újezdec u 

Přerova. 

  

Záměr úplatného převodu pozemku byl schválen na 74. schůzi Rady města Přerova, která se 

uskutečnila dne 18.11.2021. 

Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova dle znaleckého posudku č. 

6315-1/2022 vyhotoveném znalcem Ing. P*** K*** na základě požadavku StMPr činí 979.200,- Kč, 

t.j. 510,- Kč/m2. Vlastník pozemku souhlasí s uzavřením kupní smlouvy za cenu 510,-Kč/m2. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání výkup zemědělského pozemku v 

lokalitě U Montáže v místní části Újezdec, ke kterému je zapsáno předkupní právo pro 

statutární město Přerov.  

 

 


