
Pořadové číslo:  13/3.2.4. 

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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku 

p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky                                                                          

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

349-147/2019 označené jako pozemek p.č. 684/5 ostatní plocha o výměře 103 m2 v k.ú. 

Penčičky z majetku statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví paní J*** 

R***, bytem *** k id ½ a pana P*** G***, bytem *** za kupní cenu ve výši 20.600,- Kč - 

cena v místě a čase obvyklá. 

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

349-147/2019 označené jako pozemek p.č. 684/6 ostatní plocha o výměře 73 m2 v k.ú. 

Penčičky z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní A*** R***, bytem *** za 

kupní cenu ve výši 14.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost vlastníků domů na pozemcích p.č. 2/1 a p.č. 2/2 v k.ú. 

Penčičky o odprodej navazujících částí pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky za účelem využití jako 

zahrádka u domu na 20. jednání, kdy konstatovala, že pozemek je dle územního plánu vymezen k 

funkčnímu využití pro plochy veřejných prostranství pro dopravu. Z tohoto důvodu nedoporučila 

odprodej, pouze nájem. 

 

 

 



Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice doporučil prodej navazujících částí  p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky žadatelům s tím, 

že bude odprodána jen taková část pozemku, aby bylo zachováno stávající kontejnerové stanoviště na 

pozemku a vysazená lípa. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Rozsah oddělených pozemků navržených k prodeji dle návrhu usnesení respektuje zachování 

stávajícího kontejnerového stanoviště i lípy. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednávala záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019, kdy doporučila 

Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu 

části pozemku, schválit záměr nájmu předmětných částí pozemku a uložit příslušnému odboru 

zpracování studie návsi v Penčicích. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

K návrhu Komise pro majetkové záležitosti -  uložit zpracování studie se odbor koncepce vyjádřil 

takto: Rada města Přerova na své 69. schůzi konané 11.05.2017 usnesením č. 2696/69/5/2017 uložila 

odboru koncepce a strategického rozvoje pořídit územní studie veřejných prostranství řešící návsi 

těchto místních částí: Čekyně, Dluhonice, Lýsky, Penčice, Vinary, Žeravice. Odbor koncepce a 

strategického rozvoje postupoval dle Vnitřního předpisu č.16/2016 Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, která však musela být 

zrušena. Rada města Přerova na své 73. schůzi konané 13.07.2017 usnesením č. 2938/73/5/2017 vzala 

na vědomí informaci o postupu při pořizování územní studie veřejných prostranství, jejímž předmětem 

(v důvodové zprávě) byl průběh a důvody zrušení veřejné zakázky a informace o tom, že již nebude 

vypsána nová výzva k podání nabídky. V případě vyhlášení dotačního titulu na studie veřejných 

prostranství by mělo být rozhodnuto o pořízení studií opět na řešení návsí více místních částí a 

nepořizovat samostatně jen jednu studii na náves v Penčicích. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje nedoporučil pořizovat samostatně jen jednu studii na náves v 

Penčicích, v případě vyhlášení dotačního titulu na studie veřejných prostranství navrhl vrátit se k 

pořízení studií na řešení návsí více místních částí. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 21. schůzi dne 21.8.2019  schválila záměr statutárního města Přerova –  

úplatný převod částí pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 

lhůtě od 23.8. do 7.9.2019 a opakovaně od 9.4. do 25.4.2020. Rada města Přerova na 36. schůzi dne 

30.4.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod částí pozemků dle bodu 

1. a bodu 2. návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 684/2 ostatní plocha o celkové výměře 2985 m2 v k.ú. Penčičky tvoří veřejné 

prostranství s komunikací a zelení na ulici Na Vrchu v místní části Penčice. Pozemek je dle územního 

plánu vymezen pro plochy veřejných prostranství pro dopravu, je v majetku statutárního města 

Přerova. 

Vlastníci rodinných domů - č.p. 152 paní A*** R***, bytem *** a č.p. 15 – P*** G***, bytem *** a 

J*** R***, bytem *** požádali o odprodej části pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky za účelem zřízení 

zahrádky za oběma domy. Tyto domy nemají žádnou zahrádku a koupí požadovaných částí pozemků 

by došlo k výraznému zkvalitnění jejich užívání. Jedná se o část pozemku, která je ohraničena 



komunikacemi ulice Na Vrchu, je zatravněná a nevyužívaná. Stávající kontejnerové stanoviště na 

velkoobjemový odpad a vysazená lípa by zůstaly zachovány na pozemku města. 

S ohledem na záporné stanovisko koordinační skupiny byla záležitost předložena k projednání Komisi 

pro majetkové záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019 variantně: 

VARIANTA I.  

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha o 

výměře celkem 180 cca m2 v k.ú. Penčičky. 

VARIANTA II.  

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod částí pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha o výměře celkem cca 180 m2 v k.ú. Penčičky. 

2. schválit záměr statutárního města Přerova - nájem částí pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha o výměře 

celkem cca 180 m2 v k.ú. Penčičky. 

Komise na tomto zasedání schválila VARIANTU II s tím, že ji doplnila o bod 3. - uložit příslušnému 

odboru zpracování studie návsi v Penčicích. 

  

Rada města Přerova na 21. schůzi dne 21.8.2019 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod částí pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení i záměr nájmu předmětných částí pozemků. 

Záměry byly zveřejněny na úřední desce ve lhůtě od 23.8. do 7.9.2019 a opakovaně od 9.4. do 

25.4.2020. 

  

Žadatelé byli seznámeni s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly jim 

zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto formulářů 

bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků. Geometrický 

plán byl vyhotoven v únoru 2020. Tímto geometrickým plánem č. 349-147/2019 byla z pozemku p.č. 

684/2 oddělena část označená novým p.č. 649/5 o výměře 103 m2, která bude předmětem převodu do 

podílového spoluvlastnictví paní J*** R*** a pana P*** G***. A dále byla z tohoto pozemku 

oddělena část označená novým p.č. 649/6 o výměře 73 m2, která bude předmětem převodu do 

vlastnictví paní A*** R***. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 7.623,- Kč. 

Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny převáděného pozemku. Dle 

tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná u nově vzniklého pozemku 

p.č. 684/5 stanovena ve výši 19.884,20,- Kč, tj 193,- Kč/m2 a u nově vzniklého pozemku p.č. 684/6 

stanovena ve výši 14.092,70,- Kč, tj 193,- Kč/m2. Cena v místě a čase obvyklá byla stanovena u obou 

pozemků shodně ve výši 200,- Kč/m2, tj. u nově vzniklého pozemku p.č. 684/5 celkem 20.600,- Kč, u 

nově vzniklého pozemku p.č. 684/6 celkem ve výši 14.600,- Kč. Náklady na vyhotovení tohoto 

posudku činily 2.500,- Kč. 

Žadatelé souhlasili s výší kupní ceny a úhradou nákladů za vyhotovení geometrického plánu a 

znaleckého posudku – paní J*** R*** a pan P*** G*** uhradí ½ nákladů a paní A*** R*** uhradí 

také ½ nákladů. Dále souhlasili s úhradou správního poplatku za vklad práva dle kupní smlouvy do 

katastru nemovitostí.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod částí pozemku, který 

se nachází za rodinnými domy na ulici Tršická v místní části Penčice a žadatelé – vlastníci 

přilehlých dvou rodinných domů mají zájem je využít jako zahrádku.  

 

 


