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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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 11 zastavená plocha o výměře 41 

m2, na kterém stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 11 zastavená plocha o výměře 41 m2, na kterém 
stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov využije předkupní právo k pozemku p.č. 11 zastavená 

plocha o výměře 41 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 51. schůzi dne 24.8.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si 
vyhradilo rozhodování o záměru města - úplatném převodu pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice do majetku 
města, tento záměr města schválilo, a aby rozhodlo, že statutární město Přerova využije předkupní 
právo k předmětnému pozemku.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 19. jednání dne 10.8.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru města -úplatném převodu 



pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice do majetku města, tento záměr města neschválilo, a aby rozhodlo, že 
statutární město Přerova nevyužije předkupní právo k předmětnému pozemku.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Oddělení územního plánování:
Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1 vyplývá, že pozemek parc.č. 11 v k.ú. Penčice 
se nachází v lokalitě vymezené a určené jako stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy 
veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň. Pozemek je zasažen veřejně prospěšným 
opatřením – prvkem územního systému ekologické stability krajiny, navrhovaným místním 
biokoridorem BK12. U těchto ploch je vymezeno uplatnění předkupního práva k pozemkům pro 
Statutární město Přerov,

Oddělení koncepce a rozvoje města:
Obecně pozemky v ploše veřejných prostranství /UZ/ by obecně měly být ve vlastnictví města. 
Současně je pozemek zasažen prvkem ÚSES - místním biokoridorem. Z uvedených důvodů by bylo 
vhodné předmětný pozemek získat do vlastnictví statutárního města Přerova a stavbu na něm stojící 
odstranit. V případě vzdání se předkupního práva zůstane v ÚPmP uvedená plocha jako veřejně 
přístupné prostranství pro městskou zeleň i prvkem územního systému ekologické stability krajiny a 
nebude možná změna pozemku ani stavby na něm stojící na jiné využití.

Místní výbor Penčice:

MV Penčice doporučuje pozemek nevykupovat, neboť se domnívá, že stavba na předmětném 
pozemku v lokalitě nevadí -  nekomplikuje v této části  údržbu zeleně apod.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb uvádí, že v době od projednávání záležitosti na schůzi 
Rady města Přerova došlo k zahájení exekuce na základě Vyrozumění soudního exekutora o zahájení 
exekuce a vydání Exekučního příkazu k prodeji nemovité věci - pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice. Z 
tohoto důvodu v současné době není možno pozemek vykoupit, město se může zúčastnit dražby 
vyhlášené exekutorem. 
Dále odbor správy majetku konstatuje, že v rozpočtu nejsou rezervovány finanční prostředky na výkup 
uvedeného pozemku, kdy pro realizaci biokoridou by bylo nutno vykoupit i stavbu na pozemku stojící 
a následně ji odstranit, což by si vyžádalo další finanční prostředky.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 11 zastavěná plocha o výměře 41 m2 , na kterém stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. 
Penčice se nachází mezi komunikací ulice Ve Svahu a tokem potoka Olešnice. Pozemek i stavba jsou 
ve společném jmění manželů J*** a L*** V*** 
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. 11 v k.ú. Penčice. Dle údajů vedených v katastru nemovitostí je 
pozemek zatížen zástavním právem a dne 7.9.2016 byl soudním exekutorem vydán Exekuční příkaz k 
prodeji tohoto pozemku, s právními účinky ke dni 8.9.2016. 
Spoluvlastníci pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice manželé V*** oznámili statutárnímu městu Přerov svůj 
záměr odprodeje pozemku p.č. 7, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 130, pozemků p.č. 10, 
jehož součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 235 a pozemku p.č. 11, na kterém stojí stavba bez čp/če, 



zem. stav. vše v k.ú. Penčice. 
S ohledem na skutečnost, že k pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice je zapsáno předkupní právo pro 
statutární město Přerov učinili nabídku převodu této nemovité věci, s dotazem, zda město tohoto 
předkupního práva využije. 
Pozemek je dle územního plánu určen pro plochy veřejných prostranství pro městskou zeleň, kdy tyto 
pozemky by měly obecně být vykupovány. Na pozemku se nachází stavba – dle evidence v katastru 
nemovitostí vedená jako zemědělská stavba, ke které není předkupní právo zapsáno. V případě vzdání 
se předkupního práva zůstane v územním plánu pozemek v ploše pro veřejně přístupné prostranství 
pro městskou zeleň s prvkem územního systému ekologické stability krajiny a nebude možná změna 
pozemku ani stavby na něm stojící na jiné využití.
Po projednání nabídky převodu pozemku na schůzi Rady města Přerova dne 24.8.2016 bylo v měsíci 
září 2016 v katastru nemovitostí zapsáno zahájení exekuce na základě Vyrozumění soudního 
exekutora o zahájení exekuce a byl vydán Exekuční příkaz k prodeji nemovité věci - pozemku p.č. 11 
v k.ú. Penčice. V současné době není tedy možno pozemek vykoupit, město se může v případě 
schválení Zastupitelstvem města Přerova zúčastnit dražby na prodej uvedené nemovité věci vyhlášené 
exekutorem.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemku v 
místní části Penčice, na kterém stojí stavba, kdy pozemek je dotčen předkupním právem pro 
statutární město Přerov a vázne na něm zástavní právo a byl vydán exekuční příkaz na jeho 
prodej. 


