
Pořadové číslo:  3/3.1.4. 

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 16.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v 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 pozemku p.č. 7143 ostatní 

plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Olomouckého kraje do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 7143 

ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 1. jednání dne 6.1.2023 záležitost projednala a zkonstatovala, že pozemek 

není dotčen žádnými známými rozvojovými záměry, a proto nemá námitky ke vzdání se předkupního 

práva. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku souhlasí se stanoviskem koordinační skupiny. 

 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 1. jednání konaném dne 25.1.2023 doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku p.č. 7143 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

Olomouckého kraje do majetku statutárního města Přerova a rozhodnout, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 7143 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví Olomouckého kraje. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 9. schůzi konané dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 7143 ostatní plocha o 

výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Olomouckého kraje do majetku statutárního města Přerova a 

rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 7143 ostatní plocha 

o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 7143 ostatní plocha, silnice o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov se nachází v Přerově na ulici 

9. května, podél krajské silnice vedoucí z Přerova směrem na Horní Moštěnici. Pozemek je ve 

vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, s právem 

hospodaření se svěřeným majetkem Střední škole technické, Kouřílkova 8, Kouřílkova 1028/8, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov. 

  

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. 7143 v k.ú. Přerov. 

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost Olomouckého kraje, v rámci připravovaného majetkoprávního 

vypořádání o vyjádření, zda statutární město Přerov, jakožto oprávněná osoba uplatní/neuplatní 

předkupní právo v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 

znění. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku 

p.č. 7143 v k.ú. Přerov, který se nachází na ulici 9. května v Přerově, a ke kterému je zapsáno 

předkupní právo pro statutární město Přerov.  

 

 


