
Pořadové číslo:  34/3.2.4. 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

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. 12 v k.ú. Penčičky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 12 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

320-91/2017 označené jako díl „a“ o výměře 41 m2 v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů R*** H***, bytem *** a Z*** H***, bytem 

*** za kupní cenu 12.300,- Kč, tj. 300,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření 

kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

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. 12 v k.ú. Penčičky opakovaně, kdy 

nejprve na 20. jednání dne 4.11.2017 nedoporučila převod do doby rekonstrukce komunikace ulice 

Tršická a doporučila pouze nájem. Následně po předložení dokumentace rekonstrukce zmíněné 

komunikace na 8. jednání dne 28.4.2017 doporučila skupina odprodat pouze část pozemku tak, aby 



zůstal v majetku města dostatečný prostor pro vybudování chodníku k autobusovému zálivu a v tomto 

rozsahu byl pozemek rozdělen.  

 

Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice sdělil, že dle jeho názoru lze chodník k autobusovému zálivu umístit na 

pozemku před oplocením p.č. 12 a proto nemá námitek k odprodeji  celého pozemku žadatelům.   

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 31. zasedání dne 21.6.2017 posoudila všechny varianty a doporučila Radě 

města Přerova schválit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 12 o výměře cca 40 m2. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 73. schůzi dne 13.7.2017 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod předmětné části pozemku. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě 18.7. do 3.8.2017. 

Rada města Přerova na 81. schůzi konané dne 23.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod  předmětné části pozemku a uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek 

dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 12 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k.ú. Penčičky se nachází po levé straně komunikace 

ulice Tršická v místní části Penčice v sousedství autobusové zastávky. Uvedený pozemek byl v 

minulosti oplocen a je využíván jako zahrada. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Manželé Z*** a R*** H***se v polovině loňského roku stali vlastníky rodinného domu č.p. 87, Na 

vrchu 2, který je součástí pozemku p.č. 7 a dále pozemků p.č. 9, p.č. 10 a p.č. 11 vše v k.ú. Penčičky, 

které tvoří dvůr a zahradu u tohoto rodinného domu. Manželé H***zjistili, že původní vlastník domu 

provedl oplocení zahrady tak, že oplotil i pozemek p.č. 12 v k.ú. Penčičky, který je v majetku 

statutárního města Přerova. Vzhledem k tomu, že manž. H*** mají zájem tento pozemek užívat a mají 

záměr vybudovat nové oplocení svých pozemků, obrátili na statutární město Přerov se žádostí o 

převod tohoto pozemku. 

Po projednání žádosti o převod pozemku na jednání koordinační skupiny odbor správy majetku 

vyžádal od zpracovatele dokumentaci stavby rekonstrukce komunikace ul. Tršická, ze které vyplynulo, 

že komunikace nebude v místě rozšířena a prostor mezi vlastní komunikací a oplocením pozemků v 

majetku manž. H*** je dostatečný pro vybudování chodníku (šíře cca 2 m). Pouze v jednom místě 

dochází k zúžení, kde by bylo vhodné část pozemku p.č. 12 ponechat v majetku města jako rezervu. 

Tyto nové poznatky byly předloženy koordinační skupině, která záležitost opětovně projednala s tím, 

že doporučila odprodat pouze část pozemku tak, aby zůstal v majetku města dostatečný prostor pro 

vybudování chodníku k autobusovému zálivu.  

Komise pro záměry k projednání doporučila Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu 

části pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky o výměře cca 40 m2. Nová hranice bude navazovat na chodník 

kolem autobusového zálivu. Rada města Přerova schválila tento záměr na 73. schůzi dne 13.7.2017. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 18.7. do 3.8.2017. 

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 osobně a sdělili, že vyhotovení 

geometrického plánu zadají a uhradí sami. Zaměření pozemku v terénu byl přítomen pracovník 

oddělení majetkoprávního. Geometrickým plánem č. 320-91/2017 byl pozemek p.č. 12 v k.ú.Penčičky 

rozdělen na díl „a“ o výměře 41 m2, který je předmětem převodu a díl „b“. který zůstává v majetku 

města.  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem byla cena zjištěná stanovena 

částkou 18.060,- Kč, tj. 440,50 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá stanovena částkou 12.300,- Kč, tj. 



300,- Kč/m2 (včetně DPH). Náklady na vyhotovení tohoto posudku činí 2.420,- Kč. Žadatelé byli 

seznámeni se znaleckým posudkem a souhlasili s kupní cenou ve výši 12.300,- Kč (včetně DPH), 

úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a nákladů za vkladové řízení. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku, který se 

nachází v sousedství autobusového zálivu na ulici Tršická v místní části Penčice, byl v minulosti 

oplocen a je užíván jako zahrada u rodinného domu. Navrhuje se převod v takovém rozsahu, 

aby zůstala v majetku města dostatečná plocha umožňující případné vybudování nové trasy 

chodníku od autobusové zastávky podél komunikace ulice Tršická k hasičské zbrojnici.  

 

 


