
Pořadové číslo:  18/4.2.3. 

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 06.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 482/1 

a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 482/1 trvalý travní porost o výměře 24 m2 a pozemku 

p.č. 736/2 zahrada o výměře 57 m2 vše v k.ú. Penčičky - dle geometrického plánu č. 353-217/2019 

označené jako pozemek p.č.736/2 zahrada o výměře 81 m2 v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví pana M*** M***, bytem *** za kupní cenu ve výši 12.380,- Kč, která 

bude navýšena příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 12. jednání dne 26.6.2019, kdy neměla k převodu 

pozemků námitek. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 8. jednání dne 7.8.2019 doporučila Radě města Přerova schválit 

záměr úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice s odprodejem předmětných pozemků souhlasí 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 



Převod pozemku pod stavbou doporučuje, jedná se o pozemky, které se nachází mezi zahradami 

rekreačních objektů ve vlastnictví fyzických osob, kdy pro město jsou s ohledem na velikost a tvar 

nevyužitelné. Z uvedených důvodů  je také obtížná jejich údržba.   

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 23. schůzi dne 26.9.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky. Záměr byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 1.10. do 16.10.2019 a opakovaně od 12.3. do 28.3.2021. 

Rada města Přerova na 59. schůzi dne 25.3.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 482/1 trvalý travní porost o celkové výměře 1793 m2 a pozemek p.č. 736/2 zahrada o 

výměře 57 m2 se nachází v chatové oblasti v lokalitě u bývalého mlýna a tvoří plochy mezi pozemky s 

rekreačními chatami ve vlastnictví fyzických osob. Pozemky jsou z větší části zarostlé dřevinami a 

jsou nevyužívané. Pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova. 

Pan M*** M***, bytem *** je vlastníkem pozemků p.č. 473 zahrada o výměře 355 m2 a p.č. 473/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, jehož součástí je stavba rekreační chaty č.e. 44. Pan 

M*** provádí rekonstrukci své rekreačních chaty a připravuje realizaci oplocení. S ohledem na 

skutečnost, že mezi pozemkem p.č. 473/1 v jeho vlastnictví a pozemkem p.č. 479/1 v majetku jiné 

fyzické osoby (tento pozemek je oplocený) se nachází část pozemku p.č. 482/1 v majetku města – pruh 

o šířce cca 1,5 m – požádal o odprodej tohoto pozemku. Odbor správy majetku následně zjistil, že do 

požadované části zasahuje i část pozemku p.č. 739/2 v k.ú. Penčičky, která je také v majetku města. 

Při místním šetření bylo zjištěno, že celý pozemek p.č. 739/2 logicky navazuje na pozemky v majetku 

pana M. a proto byla s žadatelem projednána možnost odkoupení celého pozemku p.č. 736/2 o výměře 

57 m2. Pan M***souhlasil s odkoupením tohoto pozemku v celé výměře. 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 736/2 a části pozemku p.č. 482/1 oba v k.ú. Penčičky byl 

schválen na 23. schůzi Rady města Přerova dne 26.9.2019. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce 

magistrátu ve lhůtě od 1.10. do 16.10.2019 a opakovaně od 12.3. do 28.3.2021. 

Žadatel byl seznámen s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly mu 

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

bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku. Tímto 

geometrickým plánem č. 353-217/2019 byla z pozemku p.č. 482/1 oddělena část o výměře 24 m2, 

která se sloučila s pozemkem p.č. 736/2 o výměře 57 m2 a vznikl nový pozemek označený jako 

pozemek p.č.736/2 zahrada o výměře 81 m2 v k.ú. Penčičky, který je předmětem převodu. Náklady na 

vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 5.000,- Kč. 

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

tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná i cena v místě a čase 

obvyklá u nově vzniklého pozemku p.č. 736/2 stanovena shodně ve výši 12.380,- Kč, t.j. 153,- Kč/m2 

a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 

2.200,- Kč. 

Vzhledem ke skutečnosti, že na LV je u pozemku p.č. 7482/1 v k.ú. Penčičky zapsána poznámka - 

ZDŘ (záznam pro další řízení) bylo nutno prověřit, čeho se poznámka týká, tak, aby převáděný 

pozemek nebyl zatížen do budoucnosti nějakým omezením. Vzhledem k omezení provozu 

katastrálních úřadů bylo získání údajů o poznámce časově náročné a proto je návrh na uzavření kupní 

smlouvy předkládán s větší časovou prodlevou od schválení záměru. 

   



Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku navazujícího 

na pozemek s rekreační chatou v majetku žadatele v chatové oblasti Penčičky.  

 

 


