
Pořadové číslo:  16/3.1.4. 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova -  části pozemků p.č. 3 a p.č. 684/2 oba v k.ú. Penčičky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 3 zastavěná 

plocha o výměře cca 52 m2 a části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 oba v k.ú. 

Penčičky z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 12. jednání dne 24.7.2020 konstatovala, že pozemek p.č. 684/2 je dle 

územního plánu vymezen pro plochy VP – veřejná prostranství pro dopravu, kdy pro tyto plochy bývá 

zřizováno předkupní právo pro město a obecně by město tyto plochy mělo vlastnit a ne je převádět z 

majetku. V případě schválení převodu této části pozemku je nutno nabyvatele seznámit s omezením z 

této skutečnosti plynoucí – zejména nemožnost zastavění.  

 

Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice ve vyjádření sdělil, že požadované pozemky se nachází v prostoru mezi 

pozemky s rodinným domem v majetku žadatelů a budovami v majetku města (obchod a hasičská 

zbrojnice), kdy k oběma objektům je nutno zachovat přístup pro případné opravy a údržbu. Výbor 

odprodej nedoporučuje. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 20. zasedání dne 7.10.2020 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí 

pozemků dle návrhu usnesení. 



 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 49. schůzi dne 5.11.2020 a podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod pozemků dle návrhu 

usnesení z majetku města. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek pozemku p.č. 3 zastavěná plocha o výměře 171 m2 v k.ú. Penčičky, jehož součástí je stavba 

č.p. 13, jiná stavba, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice je z části zastavěn uvedenou stavbou, 

která je využívána jako obchod a z části tvoří zatravněnou plochu za touto stavbou. Pozemek je dle 

územního plánu vymezen pro plochy S – smíšené obytné. Pozemek p.č. 684/2 ostatní plocha o výměře 

2808 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. Oba uvedené pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova. 

  

Manželé Z*** a R*** H***, bytem *** jsou 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*** požádali o odprodej části pozemku p.č. 3 a p.č. 

684/2, které tvoří prostor mezi jejich rodinným domem a budovami obchodu a hasičské zbrojnice v 

majetku města Přerova. Žadatelé mají záměr tuto plochu upravit a v budoucnu zde zřídit vjezd do 

plánované garáže, kterou hodlají postavit na části pozemku p.č. 7. V žádosti navrhují dvě varianty 

rozsahu převodu pozemků: 

VARIANTA I – větší rozsah - převod částí - částí pozemků p.č. 3 o výměře cca 52 m2 a p.č. 684/2 o 

výměře cca 60 m2 oba v k.ú. Penčičky v rozsahu až k budově obchodu na p.č. 3. 

VARIANTA II – menší rozsah - převod částí pozemků p.č. 3 o výměře cca 30 m2 a p.č. 684/2 o 

výměře cca 45 m2 oba v k.ú. Penčičky – nová hranice v prodloužení hranice pozemku p.č. 7 v majetku 

žadatelů. V tomto případě by byla přístupná zeď budovy obchodu pro případné opravy a údržbu, ale 

bez využití větší mechanizace. 

Manželé H***v žádosti dále uvedli, že z důvodu malé frekvence sečení v místní části zajišťují sečení 

plochy na vlastní náklady.  

V případě neschválení převodu je možno udělit manž. H*** souhlas s úpravami pozemku – osázení 

novou zelení, zřízení příjezdu k budoucí garáži - a to po řádném posouzení konkrétního návrhu. 

S ohledem na výše uvedené a záporné stanovisko MV Penčice je doporučeno neschválit záměr 

úplatného převodu.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu části pozemků, které 

tvoří veřejné prostranství za obchodem v ul. Na Vrchu v místní části Penčice a sousedí s 

pozemkem s rodinným domem v majetku žadatelů.  

 

 


