
Pořadové číslo:  7/3.2.3. 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

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

p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada, dle geometrického plánu č. 347-

106/2018 označené jako pozemek p.č. 483/10 zahrada 64 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního 

města Přerova do vlastnictví  V***C***, bytem *** za kupní cenu ve výši 9.500,- Kč, včetně DPH, 

t.j. 148,43 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 3. jednání dne 8.2.2019, kdy konstatovala, že nemá 

námitky k převodu předmětné části pozemku za podmínky, že nebude zasahovat do příjezdové 

komunikace k chatám.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 3. zasedání dne 6.3.2019 doporučila Radě města Přerova schválit 

záměr úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 12. schůzi dne 21.3.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

26.3.2019 do 10.4.2019.  

Rada města Přerova následně projednala úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky 

žadateli na 21. schůzi dne 21.8.2019. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova 

informováno zpravodajem při projednávání. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že předmětná část pozemku se nachází mimo 

příjezdovou komunikaci k chatám a nemá námitky k převodu žadateli, jako vlastníku přilehlé 

nemovitosti.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 483/5 zahrada o celkové výměře 3360 m2 v k.ú. Penčičky se nachází v chatové oblasti 

Penčičky a tvoří zatravněné plochy s příjezdovými komunikacemi mezi rekreačními chatami. Části 

tohoto pozemku navazující na pozemky s chatami byly již v minulosti převedeny vlastníkům těchto 

chat. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Na odbor správy majetku se dostavil V*** C***, bytem ***7 se žádostí o odprodej části pozemku p.č. 

483/5 v k.ú. Penčičky. Pan C*** je vlastníkem pozemku p.č. 494 s rekreační chatou a má zájem 

rozšířit svůj pozemek u chaty směrem k příjezdové komunikaci (jednalo by se o pruh o šíři cca 1,8 m).  

Záměr úplatného převodu předmětné části pozemku schválila Rada města Přerova na své 12. schůzi 

dne22.3.2019. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 26.3. do 10.4.2019. 

C*** následně předložil geometrický plán, kterým byla z pozemku p.č. 483/5 oddělena část označená 

novým p.č.483/10 o výměře 65 m2, která bude předmětem převodu do jeho vlastnictví.  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 10.050,- Kč, 

tj. 157,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 9.500,- Kč, tj. 148,43 Kč/m2. 

Pan C*** souhlasil s kupní cenou ve výši 9.500,- Kč - cena v místě a čase obvyklá a úhradou nákladů 

spojených s převodem pozemku. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu části pozemku za 

účelem rozšíření pozemku u rekreační chaty v chatové oblasti Penčičky.  

 

 


