
Pořadové číslo:  33/3.2.7. 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

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 – pozemku p.č. 537 

v k.ú. Penčice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 537 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 185 

m2 v k.ú. Penčice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů J*** a 

Z***H***, bytem *** za kupní cenu 37.500,- Kč, včetně DPH (cena v místě a čase obvyklá) 

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

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

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: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost převodu pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice na 4. jednání dne 

17.2.2017, kdy převod pozemku z majetku města nedoporučila, současný stav pozemku jej nebrání 

využít jako přístup k pozemkům žadatele, ale pozemek by měl zůstat veřejně přístupný.  To i s 

ohledem na skutečnost, že pro zajištění údržby svodnice nacházející se na sousedním pozemku, by měl 

být zajištěn volný přístup v šíři min. 6 m. 

 



Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice k převodu části pozemku nemá připomínky, neboť v současné době není jako 

přístupová cesta využíván a svodnice není v terénu již patrná. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb převod pozemku nedoporučil, neboť navazuje na 

pozemek p.č. 685 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Tršice (v majetku obce Tršice), který 

zajišťuje přístup k navazujícím zemědělským a lesním pozemkům. I když v současné době není v této 

části komunikace využívána, je vhodné pozemek p.č. 537 v k.ú. Penčice ponechat veřejně přístupný a 

v majetku města, aby v případě potřeby mohlo k obnově navazující cesty dojít. Uvedený pozemek je 

také jedním z přístupu na pozemek p.č. 348 v k.ú. Penčice v majetku statutární města Přerova. 

 

Komise pro záměy: 

Komise pro záměry projednala záležitost na 30. zasedání dne 24.5.2017 variantně a doporučila Radě 

města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova záměr převodu předmětného pozemku 

neschválit. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova záměr statutárního města Přerova  úplatný převod pozemku p.č. 537 v k.ú. 

Penčice projednala na 71. schůzi dne 8.6.2017 a tento záměr města schválila. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 13.6. do 29.6.2017. 

Rada města Přerova na 80. schůzi dne 2.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod předmětného pozemku a uzavření kupní smlouvy dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 537 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 185 m2 v k.ú. Penčice se 

nachází v lokalitě rekreačních objektů v okrajové části Penčic. Uvedený pozemek navazuje na 

příjezdovou komunikaci k uvedeným rekreačním objektům. Pozemek je volný, nevyužívaný, svým 

druhem určen pro přístup a příjezd na sousední pozemky. Pozemek je v majetku statutárního města 

Přerova.  

Manželé  J*** a Z*** H***, bytem ***jsou vlastníky pozemků p.č. 366 a p.č. 367 oba v k.ú. Penčice, 

na kterých realizují stavbu rekreačního objektu. Pro přístup na tuto stavbu využívají pozemek p.č. 537 

v k.ú. Penčice. Manželé H*** požádali o odprodej pozemku p.č. 537 v k.ú.Penčice, za účelem 

zjednodušené přístupu na svůj pozemek. Jak uvádí v žádosti, dříve byl uvedený pozemek využíván 

jako přístup na zemědělsky obhospodařované pozemky, v současné době již uživatelé těchto pozemků 

volí přístup z jiného místa.  

Záměr převodu pozemků byl schválen na 71. schůzi Rady města Přerova dne 8.6.2017 a byl zveřejněn 

na úřední desce ve lhůtě od 13.6.2017 do 29.6.2017. Po schválení záměru převodu pozemku byli 

žadatelé informováni o dalším postupu a byly jim zaslány formuláře - souhlas s úhradou nákladů a 

čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním předpisem 7/09 v platném znění). Žadatelé 

formuláře doručili koncem července 2017. Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na 

stanovení kupní ceny. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Přemyslem Klasem byla cena zjištěná stanovena 

částkou 37.530,- Kč, t.j. 202,86 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá stanovena částkou 37.500,- Kč, tj. 

202,70 Kč/m2 (včetně DPH). Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.500,- Kč.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku ostatní 

plochy- ostatní komunikace, který se nachází v lokalitě rekreačních objektů v okrajové části 

Penčic, kdy o koupi požádali vlastníci sousední nemovitosti.  


