
Pořadové číslo:  10/3.2.1. 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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 – pozemku p.č. 

258/2 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 7.9.2017 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov (jako prodávajícím) a paní J*** P*** (jako kupujícím). Dodatkem č. 1 se smlouva mění a 

doplňuje tak, že se prodlužuje termín ve kterém kupující 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" a to do 30.8.2020. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro  majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 10. zasedání dne 2.10.2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku kupní smlouvy dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

S ohledem na skutečnost, že žadatelka průběžně komunikovala s odborem správy majetku ve věci 

přípravy podkladů pro stavbu a s ohledem na stav rozpracování podkladů pro realizaci stavby odbor 

uzavření dodatku ke smlouvě doporučuje. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 26. schůzi dne 7.11.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě dle návrhu usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Dne 7.9.2017 byla mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a paní J*** P***, bytem ***, 

jako kupujícím uzavřena kupní smlouva, na základě které byl do vlastnictví paní P*** převeden 

pozemek p.č. 258/2 v k.ú. Penčice.  

Vzhledem k tomu, že převodem pozemku přišlo statutární město Přerov o jediný sjezd – dopravní 

připojení ke krajské komunikaci – k pozemku p.č. 258/1 a i k p.č. 257 (oba v majetku města) na 

krajskou komunikaci, je součástí ujednání kupní smlouvy závazek, že kupující 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". V případě, že by tento závazek nebyl ze strany kupující splněn, je dle kupní smlouvy město 

oprávněno vybudovat sjezd na své náklady a tyto náklady na základě výzvy po kupující vymáhat. 

Při přípravě stavby ke zpoždění při přípravě dokumentace a stanovisek dotčených orgánů státní správy 

a vlastníka komunikace (Správa silnic Olomouckého kraje) na níž je sjezd vyústěn a kterou při 

realizaci stavby bude nutno upravit.  

Paní P*** proto požádala o prodloužení termínu realizace stavby sjezdu.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání změna podmínek sjednaných v kupní 

smlouvě se prodloužení termínu realizace nového připojení pozemku na krajskou komunikaci.  

 

 


