
Pořadové číslo:  30/3.2.3. 

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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 258 v k.ú. Penčice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 258 ostatní plocha o výměře 74 m2, dle 

geometrického plánu č. 206-98/2016 označené novým p.č. 258/2 z majetku statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní J.P. za kupní cenu ve výši 23.500,- Kč, tj. 317,57 Kč/m2 (včetně 

DPH) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

Součástí ujednání smlouvy je závazek kupujícího, že v termínu do 12 měsíců ode dne 

uzavření kupní smlouvy vybuduje na své náklady nové připojení pozemku p.č. 258/1 v k.ú. 

Penčice ke komunikaci dle předložené dokumentace na stavbu "Sjezd na pozemky p.č. 148/1 

a p.č. 258". 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 

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: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 72. schůzi dne 22.6.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod předmětného pozemku a uzavření kupní smlouvy. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 258, ostatní plocha, o celkové výměře 677 m2 v k.ú. Penčice se nachází na konci ulice 

Lipňanská v místní části Penčice. Pozemek je z části užíván k zemědělským účelům, část je pouze 

zatravněna. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Dle územního plánu jsou p.č. 258 a 

p.č. 257 součástí ploch pro bydlení rodinné.  

Vlastníci rodinného domu na p.č. 148/2 a pozemku tvořícího zahradu u tohoto domu p.č. 148/1 oba v 

k.ú. Penčice – manželé V*** a J*** P*** požádali o koupi části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice za 

účelem přístavby garáže pro osobní automobil ke svému rodinnému domu. Záležitost byla po 

projednání v koordinační skupině projednávána samostatně žadateli se zástupci stavebního úřadu, kdy 

upřesnili svůj záměr a mohl být stanoven rozsah pozemku potřebný k realizaci uvažované přístavby 

domu na pozemku. Pro realizaci záměru žadatelů je nutno odprodat část p.č. 258 v takovém rozsahu, 

aby manž. P***byli vlastníky pozemku ve vzdálenosti 8 m od svého rodinného domu (což v podstatě 

odpovídá dnes nevyužívané zatravněné ploše pozemku). Dále bylo odborem koncepce prověřováno, 

zda převodem pozemku v tomto rozsahu nedojde k omezení nové výstavby rodinnými domy na 

zbývající části p.č. 258 a pozemku p.č. 257, které jsou oba určeny územním plánem pro bydlení 

rodinné, kdy i zde bylo konstatováno, že navrhovaný převod nezamezí možné zástavbě – lze umístit 3 

RD.  

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu pozemku opakovaně, kdy posuzovala, zda je 

umístění stavby na pozemku možné, byly prověřovány odstupové vzdálenosti navrhované přístavby ve 

vztahu k možné zástavbě RD na p.č. 258 a p.č. 257. Koordinační skupina na 19. jednání dne 

20.11.2015 konstatovala, že nemá námitky k převodu části pozemku dle návrhu usnesení. 

Místní výbor Penčice po projednání a proběhlém místním šetření za účasti zástupců odboru správy 

majetku, stavebního úřadu a žadatelů s převodem předmětné části pozemku souhlasil. 

Komise pro záměry na 17. zasedání dne 15.6.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

města dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova projednala a schválila záměr statutárního města Přerova úplatný převod části 

předmětného pozemku na 48. schůzi konané dne 30.6.2016. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 

lhůtě od 11.7.2016 do 26.7.2016. 

Po schválení záměru převodu pozemku byli žadatelé informováni o dalším postupu a byly odeslány 

formuláře souhlas s úhradou nákladů a čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním 

předpisem 7/09 v platném znění). Manželé P*** formuláře doručili osobně a sdělili, že vyhotovení 

geometrického plánu zadají a uhradí sami. Geometrickým plánem č. 206-98/2016 byla z pozemku p.č. 

258 byla oddělena část označená novým p.č. 258/2 o výměře 74 m2, která je předmětem převodu.  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Přemysl Klasem byla cena zjištěná i cena v místě 

a čase obvyklá stanovena shodně ve výši 23.500,- Kč (včetně DPH) , tj. 317,57 Kč/m2 (včetně DPH). 

Žadatelé s touto kupní cenou souhlasili. 

Koncem r. 2016 jeden ze žadatelů - pan V*** P*** zemřel. Paní P***následně sdělila, že má o koupi 

pozemku nadále zájem.  

Vzhledem k tomu, že převodem předmětné části pozemku žadateli přijde město o jediný sjezd – 

dopravní připojení pozemku p.č. 258 (a i p.č. 257) na komunikaci, je součástí ujednání kupní smlouvy 

podmínka vybudování nového sjezdu na náklady žadatelky. Pro realizaci tohoto nového připojení 

bude upraven a rozšířen stávající sjezd a to v souladu s dokumentací stavby "Sjezd na pozemky p.č. 

148/1 a 258", kterou zadala a uhradila p. P*** a která byla odsouhlasena odborem správy majetku a 

komunálních služeb, oddělení dopravy.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku na konci ulice 

Lipňanská za účelem vybudování přístavby garáže ke stávajícímu rodinnému domu ve 

vlastnictví žadatelky.  

 

 


