
Pořadové číslo:  23/3.1.9. 

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 18.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 257 a p.č. 

258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek p.č. 197 v k.ú. Penčičky   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. 257 orná půda o výměře 1364 

m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 603 m2, oba v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města 

Přerova za pozemek p.č. 197 ostatní plocha o výměře 2530 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví Mgr. 

E*** F*** 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost směny předmětných pozemků na 13. jednání dne 1.10.2021, 

kdy konstatovala, že navrhovanou směnou  by město získalo pozemek, který využívá jen z malé části 

jako dětské hřiště a pozbylo by vlastnictví k pozemkům, které jsou určeny pro stavbu rodinných domů. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise na 33. zasedání dne 12.1.2022 doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1 oba 

v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 197 v k.ú. Penčičky ve 

vlastnictví žadatelky a dále doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1 oba v k.ú. Penčice z vlastnictví města a vyhlášení VŘ na 

prodej těchto pozemků.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1 oba v k.ú. Penčice ve 



vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 197 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví žadatelky a 

dále schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1 oba v 

k.ú. Penčice z vlastnictví města a vyhlášení VŘ na prodej těchto pozemků.  

 

Místní výbor Penčice 

Místní výbor Penčice ve vyjádření ze dne 9.12.2021 směnu pozemků nedoporučuje. Pro větší část 

nabízeného pozemku p.č. 197 v k.ú. Penčičky nemá místní výbor využití. Místní výbor současně na 

jednání odsouhlasil přemístění veškerého zařízení (herní prvky, lavička atp.) z předmětného pozemku 

na jiný pozemek v majetku města, pokud si to vlastník předmětného pozemku vyžádá.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 257 orná půda o výměře 1364 m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 603 m2 oba v 

k.ú. Penčice se nachází v okrajové severozápadní části místní části Penčice, na konci ulice Lipňanská 

(za budovou bývalé školy, nyní šicí dílna p. Piknové) směrem ke hřbitovu. Pozemky jsou ve 

vlastnictví statutárního města a dle územního plánu jsou vymezeny k funkčnímu využití pro plochy 

bydlení – bydlení rodinné. V současné době jsou využívány jako orná půda. 

  

Pozemek p.č. 197 ostatní plocha o výměře 2530 m2 v k.ú. Penčičky se nachází v jihozápadní části 

místní části Penčice po pravé straně při příjezdu od Čekyně a je ohraničen tokem potoka a komunikací 

ul. Tršická. Pozemek je z větší části zatravněn a zarostlý stromy, cca 1/5 plochy je využívána jako 

„dětské hřiště“ – jsou zde umístěny herní prvky, lavičky atp. Pozemek je dle územního plánu vymezen 

k funkčnímu využití pro plochy krajinné zeleně s umístěním biokoridoru. Pozemek je ve vlastnictví 

Mgr. E***Fo*** 

Dle vyjádření místního výboru byl na pozemek p.č. 197 v k.ú. Penčičky před několika desítkami let, 

zřejmě členy místního hasičského sboru umístěn za souhlasu tehdejšího vlastníka pozemku herní 

prvek tzv. zeměkoule. Před několika lety při kontrole bezpečnosti herních prvků byl tento herní prvek 

jako velmi nebezpečný pro děti odstraněn a nahrazen třemi menšími dětskými hracími prvky. Dále zde 

byly v této době osazeny lavičky a umístěn dřevěný stánek. Několikrát do roka (max. 4x ročně) byla 

tato část využívána pro společenské akce v místní části. V posledních dvou letech jsou akce omezené a 

konají se již na jiném místě.  

Paní Mgr. E*** F*** se obrátila na statutární město Přerov se žádostí o směnu pozemku p.č. 197 v 

k.ú. Penčičky za pozemek p.č. 257 a p.č. 258/1 oba v k.ú. Penčice. Žadatelka uvádí, že pozemek p.č. 

197 v k.ú. Penčičky – jeho část - je dlouhodobě užíván občany místní části jako dětské hřiště. Na 

pozemcích p.č. 257 a p.č. 258/1 oba v k.ú. Penčice má žadatelka záměr vybudovat rodinný dům pro 

svou dceru.  

  

S ohledem na vyjádření Místního výboru Penčice a skutečnost, že v této místní části jsou dostatečné 

veřejné plochy v majetku města, na které by bylo možno herní prvky a ostatní zařízení z pozemku v 

majetku žadatelky přemístit, byl 78. schůzi Rady města Přerova dne 27.1.2022 předložen návrh: 

  

bod 1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – směnu 

pozemků p.č. 257 orná půda o výměře 1364 m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 603 m2, oba v 

k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 197 ostatní plocha o výměře 

2530 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví Mgr. E*** F***, bytem ***,  

A s ohledem na poptávku zájemců o koupi pozemků pro stavbu rodinných domů byl na tuto schůzi 

Rady města Přerova předložen dále návrh: 

bod 2. schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 257 orná půda o 

výměře 1364 m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 603 m2, oba v k.ú. Penčice z majetku 

statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení. 

  

Rada města Přerova na této 78. schůzi dne 27.1.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 



neschválit záměr směny pozemků (dle bodu 1 návrhu RM) a schválila záměr úplatného převodu 

pozemků z majetku města a vyhlášení výběrového řízení na jejích prodej (dle bodu 2 návrhu RM). Pro 

realizaci převodu pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1, oba v k.ú. Penčice bude zadáno vyhotovení 

znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé a po jeho vyhotovení bude Radě města Přerova 

předloženo ke schválení vyhlášení výběrového řízení na převod těchto pozemků s konkrétními 

podmínkami. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno neschválení záměru - směny pozemků v místní 

části Penčice – pozemků určených pro stavbu rodinných domů na ulici Lipňanská za pozemek 

určený pro plochy krajinné zeleně, kde je v současné době umístěno několik herních prvků na 

ulici Tršická.  

 

 


