
Pořadové číslo:  23/3.1.10. 

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 - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 499 ostatní 

plocha o výměře cca 380 m2 a cca 8 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova 

žadateli. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednávala žádost na 16. jednání dne 19.11.2021 a převod částí pozemku 

nedoporučila. Pozemek je dle územního plánu vymezen pro plochy veřejných prostranství pro dopravu 

bez možnosti umisťování staveb. Pozemek je dle pasportu komunikací veřejně přístupnou účelovou 

komunikací a zpřístupňuje sousední pozemky. Měl by sloužit nadále ke svému účelu a zůstat v 

majetku města.  

 

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 - úplatný převod částí pozemku p.č. 499 v 

k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 27.1.2022 po projednání podala návrh Zastupitelstva města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod částí pozemku p.č. 499  v k.ú. 

Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 



Místní výbor Penčice 

Místní výbor Penčice ve vyjádření ze dne 20.12.2021 nedoporučil žádosti vyhovět a doporučil 

předmětné části pozemku ponechat v majetku města. Dále místní výbor požaduje, aby žadatel odstranil 

oplocení, kterým přesáhl výměrou cca 8 m2 do pozemku v majetku města. Místní výbor dále žádá, aby 

žadateli bylo sděleno, že není možno, aby na pozemku, který je účelovou komunikací parkoval, a tím 

bránil v průjezdu.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy 

Nedoporučuje převod předmětných částí pozemků, neboť jsou součástí veřejně přístupné účelové 

komunikace. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 499 ostatní plocha o celkové výměře 2212 m2 v k.ú. Penčice tvoří veřejně přístupnou 

účelovou komunikaci, částečně zpevněnou, která je vedena za zahradami rodinných domů ulice 

Lipňanská. Část tohoto pozemku bude dle záměru jiného stavebníka využita pro realizaci zpevněné 

komunikace pro obslužnost plánované nové bytové výstavby navazující na ulici Rohová v místní části 

Penčice. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Pan J*** K***má společně s manželkou Z*** ve společném jmění manželů pozemek p.č. 165 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinný dům č.p. 109 příslušná k části obce 

Přerov XIII-Penčice. Pan Klein při opravě oplocení zjistil, že toto oplocení zasahuje výměrou cca 8 

m2 do pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova. Pan K*** požádal o 

koupi této části pozemku. Dále požádal o odkoupení části pozemku p.č. 499 – část komunikace o 

výměře cca 380 m2 sousedící s pozemkem p.č. 165 v k.ú. Penčice v SJM manželů K***. Důvodem 

odprodeje je dle žadatele skutečnost, že komunikace je nezpevněná a z tohoto důvodu v jarních 

měsících nebo při dešti nesjízdná. Žadatel žádal již několikrát o zpevnění komunikace město, ale 

nebylo mu vyhověno.  

  

Dne 19.11.2021 bylo provedeno místní šetření, kdy bylo zjištěno, že na části pozemku p.č. 499 v k.ú. 

Penčice – veřejně přístupné účelové komunikaci nezpevněné jsou odstavena osobní vozidla, která 

bránila průjezdu. S ohledem na umístění vozidel a vyjádření místního výboru je zde domněnka, že 

vozidla jsou majetkem, či v užívání žadatele. Pan K*** bude upozorněn, že není možno umisťovat do 

průjezdného profilu komunikace žádné překážky, ani odstavovat vozidla. Ve spolupráci s místním 

výborem bude prováděna kontrola a případně řešeno ve správním řízení. 

  

S ohledem na skutečnost, že pozemek p.č. 499 v k.ú. Penčice je veřejně přístupnou účelovou 

komunikací a v územním plánu je vymezen pro plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu, 

je navrhováno záměr převodu požadovaných částí tohoto pozemku neschválit.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno neschválení záměru - úplatného převodu 

pozemku, který tvoří veřejně přístupnou účelovou komunikaci za zahradami rodinných domů v 

ulici Lipňanská v místní části Penčice.  

 

 


