
Pořadové číslo: 12/4.2.4.

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 4.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 a pozemku p.č. 

99/3, lesní pozemek, o výměře 62 m2 oba v k.ú. Penčice do podílového spoluvlastnictví paní 
***Z*** K*** k id ¾ a pana F*** F*** k id ¼ za kupní cenu 15.670,- Kč a uzavření kupní 
smlouvy ve znění dle přílohy 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy bude úhrada ve výši 760,- Kč/rok za bezesmluvní užívání 

pozemku p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 za období od 1.2.2013 do data právních 
účinků vkladu práva dle citované kupní smlouvy do katastru nemovitostí

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:



Koordinační skupina projednala záležitost majetkoprávního řešení vztahu k užívané části pozemku p.č. 
99 (dnes označené jako p.č. 99/2) v k.ú. Penčice na 17. jednání  dne 27.9.2013 bez připomínek. Převod 
pozemku p.č. 99/3 projednala koordinační skupina na 13. jednání dne 21.8.2015, kdy doporučila 
převod tohoto pozemku vlastníkům navazujících pozemků a vodní plochy na p.č. 99/2.

Místní výbor Penčice:

S ohledem na skutečnost, že záměr byl projednáván v r. 2013, k žádosti se vyjadřoval tehdejší Osadní 
výbor Penčice, který neměl námitky k převodu části pozemku p.č. 99 (dnes p.č. 99/2) v k.ú. Penčice 
dotčené rybníkem. Členové výboru poukázali na skutečnost, že žadatelé lokalitu zkulturnili – jednalo 
se o neudržovanou mokřinu, místo je volně přístupné a v zimních měsících využíváno občany, 
zejména dětmi za účelem bruslení. K převodu pozemku p.č. 99/3 v k.ú. Penčice se vyjádřil Místní 
výbor Penčice dne 22.8.2015 kladně.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na 33. zasedání konaném dne 9.10.2013 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova - úplatného převodu části pozemku pod rybníkem - p.č. 99 (dnes 
99/2) v k.ú. Penčice. Záměr převodu p.č. 99/3 v k.ú. Penčice nebyl Komisi pro záměry předložen a to 
z důvodu časových a z důvodu, že pozemek p.č. 99/3 je drobným zbytkovým pozemkem vzniklým při 
dělení a není pro něj samostatné využití.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku doporučuje schválit úplatný převod pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3  oba v 
k.ú.Penčice, které vznikly rozdělením původního pozemku p.č. 99 v k.ú.Penčice a zápisem vodního 
díla ve vlastnictví fyzických osob do katastru nemovitostí. Převodem p.č. 99/2 dojde k 
majetkoprávnímu vypořádání vztahu k pozemku dotčenému vodním dílem ve vlastnictví fyzických 
osob. Pozemek p.č. 99/3 je  pozemek malé výměry, bez přístupu a nenavazující na pozemky ve 
vlastnictví města. Leží mezi zmíněným vodním dílem a tokem mlýnského náhonu, je přístupný pouze 
přes pozemky ve vlastnictví nabyvatelů. Zajištění péče o tento pozemek - lesní pozemek - by bylo za 
daného stavu velmi problematické a proto odbor správy majetku navrhl z důvodu hospodárnosti 
převést do vlastnictví vlastníků zmíněného vodního díla  i pozemek p.č. 99/3. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. 
Penčice na 31. schůzi konané dne  26.11.2015, kdy podala návrh Zastupitelstvu města Přerova úplatný 
převod těchto pozemků a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1 schválit. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 a pozemek p.č. 99/3, lesní pozemek, o výměře 62 

m2 oba v k.ú.Penčice, které vznikly rozdělením původního pozemku p.č. 99 v k.ú.Penčice a zápisem 
vodního díla ve vlastnictví fyzických osob do katastru nemovitostí, se nachází mezi tokem potoka 
Olešnice a nevyužívaným mlýnským náhonem. Pozemky byly v minulosti mokřené a jsou v špatně 
přístupné. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Pozemek p.č. 99/2 v k.ú. Penčice je 
dotčen vodním dílem – rybníkem, které bylo provedeno vyčištěním a prohloubením dna původní 
mokřiny v této lokalitě panem F*** a paní K*** počátkem r. 2013. 
Vodní dílo se nachází z větší části na pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Penčičky v podílovém spoluvlastnictví 
pana F*** F*** k id ¼ a paní *** Z*** K***, k id ¾. Oba jsou dále podílovými spoluvlastníky 
navazujících pozemků p.č. 729, zast.pl. , jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 69 v Přerově 



XIII-Penčicích, pozemku 134/2, zast. pl., jehož součástí je stavba č.p. 153 garáž a pozemku p.č. 135/1, 
lesní pozemek, p.č. 135/2, vodní plocha a p.č. 135/3, lesní pozemek, vše v k.ú. Penčičky.

Při provádění kontroly zalesnění lesních pozemků v majetku statutárního města Přerova v průběhu r. 
2013, bylo zjištěno, že do pozemku v majetku města původně označeného jako p.č. 99, lesní pozemek, 
v k.ú. Penčice (nyní veden jako p.č. 99/2) zasahuje vodní plocha. Bylo zahájeno řízení u vodoprávního 
úřadu a jednání na odboru správy majetku o majetkoprávním vypořádání užívání pozemku v majetku 
města dotčeného vodním dílem. Pan F*** a paní K*** následně požádali o převod pozemku 
dotčeného vodním dílem. Dále souhlasili s úhradou za bezesmluvní užívání pozemku od doby 
provedení vyčištění a prohloubení (leden 2013) - tedy faktického užívání pozemku jako vodní plochy. 
Záměr převodu pozemku dotčeného vodním dílem byl schválen na 80. schůzi Rady města Přerova 
konané dne 13.11.2013 a byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve lhůtě od 18.11.2013 do 
8.12.2013.

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na vyznačení stavby - vodního díla, které se nachází z 
části na pozemku v podílovém spoluvlastnictví p. F*** a p. K*** (původně část p.č. 135 v k.ú. 
Penčičky, dnes dle KN p.č. 135/2), z části na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova 
(původně část p.č. 99 k.ú. Penčice, dnes dle KN p.č. 99/2) a z části na pozemku ve vlastnictví ČR-
ÚZSVM (původně p.č. 672 k.ú. Penčičky, dnes dle KN p.č. 672/2). Protože se geometrickým plánem 
dělil pozemek ve vlastnictví ČR –ÚZSVM bylo nutno, aby ÚZSVM vydal souhlas s tímto dělením. P. 
F***a p. K*** byli již při prvotních jednáních na odboru správy majetku o majetkoprávním řešení 
vztahu k užívanému pozemku upozorněni, že vodní dílo zasahuje i na pozemek ve vlastnictví ČR –
ÚZSVM a na základě této informace požádali ÚZSVM o nájem či převod dotčené části pozemku s 
tím, že jim bylo sděleno, že žádost byla přijata a bude řešena. Dne 15.4.2014 byl odborem správy 
majetku zaslán na ÚZSVM návrh geometrického plánu na vyznačení vodního díla, zpracovaný 
geodetem, se žádostí o souhlas s navrženým dělením pozemku p.č. 672 v k.ú. Penčičky. Tento souhlas 
přes urgence odboru majetku i žadatelů byl vydán až dopisem ze dne 2.12.2014. Po vydání tohoto 
souhlasu mohl být geometrický plán dokončen. Protože vodní dílo zasahuje dvě katastrální území, 
byly dodány geometrické plány dva (pro každé katastrální území jeden). Náklady na vyhotovení těchto 
plánů činily celkem 8.470,- Kč. Následně byly zajišťovány doklady potřebné pro realizaci převodu a 
zápis změny údajů do katastru nemovitostí. Žadatelé dodali Pasport stavby – vodního díla. Dále bylo 
nutno provést vynětí části lesních pozemků z plnění funkce lesa (zpoplatněno částkou cca 50.000,- Kč 
a uhrazeno žadateli). V červenci 2015 katastrální úřad provedl zápis změny údajů, kdy bylo na základě 
předložených geometrických plánů a listin v katastru nemovitostí vyznačeno vodní dílo na pozemcích 
p.č. 135/2, p.č. 672/2 oba v k.ú.Penčičky a p.č. 99/2 v k.ú. Penčice.
Vyznačením vodního díla v katastru nemovitostí vznikl zbytkový pozemek označený jako p.č. 99/3, 

lesní pozemek o výměře 62 m2 – vklíněný mezi toto vodní dílo a tok mlýnského náhonu. Pozemek je 
přístupný pouze přes pozemky ve spoluvlastnictví p. F*** a p. K***. Jedná se o pozemek pro svou 
výměru a umístění pro město v podstatě nevyužitelný. Protože je veden v kultuře lesní pozemek, je 
nutno dodržovat podmínky užívání stanovené lesním zákonem a s tím jsou spojené zvýšené náklady 
na údržbu. Proto bylo jednáno s panem F*** a paní K*** o převodu tohoto pozemku. 
Rada města Přerova schválila záměr úplatného převodu pozemku p.č. 99/3 na 24. schůzi dne 
25.8.2015. Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve lhůtě od 27.8.2015 do 10.9.2015. 
Byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé pozemků p.č. 99/2, p.č. 99/3 a ceny 
obvyklého nájemného za užívání pozemku p.č. 99/2. U pozemku p.č. 99/2 byla znaleckým posudkem 

stanovena cena zjištěná a cena v místě a čase obvyklá shodně ve výši 15.220,- Kč, tj. 50,40 Kč/m2. 
Dále byla tímto znaleckým posudkem stanovena výše ročního nájemného v částce 760,- Kč, tj. 2,52 

Kč/m2/rok. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 3.291,- Kč. U pozemku p.č. 
99/3 byla znaleckým posudkem stanovena cena zjištěná ve výši a cena v místě a čase obvyklá shodně 

ve výši 450,-Kč, tj. 7,26 Kč/m2/rok. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.191,- Kč.
Žadatelé souhlasili s kupní cenou ve výši 15.670,- Kč, úhradou nákladů spojených s převodem 
pozemků a úhradou za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 99/2.



Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku dotčeného vodním 
dílem – rybníkem a pozemku malé výměry navazujícího na toto vodní dílo. Vodní dílo se nachází 
z větší části na pozemku žadatelů a vzniklo vyčištěním a prohloubením mokřiny mezi původním 
mlýnským náhonem a potokem Olešnice v místní části Penčice.


