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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 497/1 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 222-72/2018 označené jako p.č. 497/5 ostatní plocha o 

výměře cca 56 m2 v k.ú. Penčice do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 497/1 

dle geometrického plánu č. 222-72/2018 označené jako p.č. 497/5 ostatní plocha o výměře 56 

m2 v k.ú. Penčice. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 21. jednání dne 20.12.2018 konstatovala, že celý pozemek se dle územního 

plánu nachází v ploše vymezené k funkčnímu využití pro plochy veřejných prostranství pro dopravu. 

Koordinační skupina doporučila, aby se statutární město Přerov předkupního práva k nabízené části 

pozemku o výměře 56 m2 vzdalo.  

 

Rada města Přerova:  

Rada města Přerova projednala nabídku na 7. schůzi dne 17.1.2019, kdy podala Zastupitelstvu města 

Přerova návrh neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod části pozemku p.č. 497/1 v 

k.ú. Penčičky v rozsahu dle návrhu usnesení do majetku města a návrh, aby statutární město Přerov 

nevyužilo předkupní právo k tomuto pozemku. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že se jedná o pozemek tvořící vjezd k 

rodinnému domu a součást uzavřeného dvora u tohoto domu a proto doporučuje tuto část pozemku 

nevykupovat a předkupní právo neuplatnit. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 497/1 ostatní plocha o celkové výměře 7590 m2 v k.ú. Penčice tvoří komunikace a z 

části chodník v ulici Lipňanská v místní části Penčice. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, 

IČ: 60609460, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, v hospodaření Správy silnic Olomouckého 

kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, se sídlem Olomouc, Lipenská 120. 

Na základě opatření obecné povahy ze dne 4.11.2009, 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. 497/1 v k.ú. Penčice. 

  

Olomoucký kraj, jako vlastník pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice v současné době řeší žádost o 

odkoupení části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice označenou geometrickým plánem č. 222-72/2018 

novým parcelním číslem 497/5 o výměře 56 m2, která tvoří v současné době vjezd do dvora a dále je 

součástí tohoto dvora u rodinného domu na pozemku p.č. 175 v k.ú. Penčice. Vjezd do dvora je osazen 

vjezdovými vraty. 

S ohledem na skutečnost, že k pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice je zapsáno předkupní právo pro 

statutární město Přerov, Olomoucký kraj (v souladu s ust. § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon) v platném znění) oznámil záměr převést uvedenou část pozemku s dotazem, zda 

město využije předkupního práva.  

Dle vyjádření odboru koncepce je předkupním právem dotčen pozemek v celé výměře a je územním 

plánem vymezen stávající plochy veřejných prostranství /UZ/ - plochy veřejně přístupných 

prostranství pro dopravu. S ohledem na charakter nabízené části pozemku - jedná se o vjezd a součást 

uzavřeného dvora u rodinného domu doporučila koordinační skupina na svém 21. jednání dne 

20.12.2018, aby statutární město Přerov tuto část pozemku nevykoupilo a předkupního práva k této 

části pozemku se vzdalo. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu části 

pozemku, který tvoří vjezd a uzavřený dvůr u rodinného domu na ul. Lipňanská v místní části 

Penčičky a ke kterému je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov.  

 

 


