
Pořadové číslo:  24/3.2.5. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 437 v k.ú. Penčičky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 437 dle geometrického plánu č. 367-40/2021 označené 

jako díl „a“ o výměře 31 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do majetku pana 

J*** P***, bytem *** za kupní cenu 9.300,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není 

předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala žádost o odprodej předmětné části pozemku na 4. jednání dne 

19.4.2021, kdy neměla námitky k převodu s tím, že doporučuje projednat záměr s vlastníky 

sousedních pozemků. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb dle podnětu koordinační skupiny kontaktoval vlastníky 

sousedních pozemků p.č. 425 a p.č. 424 s chatou, kteří dne 18.6.2021 sdělili, že s převodem předmětné 

části pozemku žadateli souhlasí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záležitost na 27. zasedání dne 7.7.2021, kdy doporučila 

Radě města Přerova záměr úplatného převodu předmětné části pozemku schválit. 

 

 

 



Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice projednal záležitost na schůzi dne 30.6.2021 a doporučil žádosti žadatele 

vyhovět. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 66. schůzi dne 15.7.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 21.7. 

do 6.8.2021 a opakovaně od 5.4. do 21.4.2022. 

Rada města Přerova na 81. schůzi dne 24.3.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 437 zahrada o celkové výměře 134 m2 v k.ú. Penčičky se nachází v chatové oblasti v 

Penčičkách. Pozemek je účelovou nezpevněnou komunikací pro přístup k pozemkům s rekreačními 

chatami. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova a dle územního plánu se nachází v ploše 

vymezené pro plochy rekreace rodinné. 

Pan J*** P***, bytem *** je vlastníkem pozemku p.č. 423 a p.č. 422 se stavbou rekreační chaty vše v 

k.ú. Penčičky a požádal o koupi části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky, která navazuje na jeho 

pozemek. Jedná se o část pozemku, která není jako komunikace využívaná, je zarostlá a je zde 

výškový rozdíl, který využití této části jako komunikace znemožňuje. 

Odbor správy majetku oslovil vlastníky sousedního pozemku p.č. 425 a p.č. 424 se stavbou rekreační 

chaty manž. K*** ve věci převodu předmětné části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky. Manželé K*** 

dne 18.6.2021 sdělili, že souhlasí s převodem panu P***. 

Rada města Přerova na 66. schůzi dne 15.7.2021 schválila záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod části pozemku dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 21.7. do 

6.8.2021 a opakovaně od 5.4. do 21.4.2022. 

Žadatel byl seznámen s výsledkem projednání záměru v Radě města Přerova a byly mu zaslány 

příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/17. Po dohodě s žadatelem byl nejprve 

zpracován znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé za 1 m2 pozemku. Dle tohoto znaleckého 

posudku zpracovaného dne 8.12.2021 znalcem *** byla cena zjištěná i cena v místě a čase obvyklá 

stanovena shodně ve výši 300,- Kč/m2. Následně si žadatel zadal zpracování geometrického plánu na 

oddělení převáděné části pozemku. Dle tohoto geometrického plánu č. 367-40/2021 vyhotoveného 

geodetem *** byla z pozemku p.č. 437 oddělena část označená jako díl „a“ o výměře 31 m2, která se 

sloučila k pozemku p.č. 423 v k.ú. Penčičky v majetku p. P***. Díl „a“ je předmětem převodu do 

vlastnictví žadatele.  

Žadatel souhlasil s kupní cenou ve výši ceny v místě a čase obvyklé - celkem 9.300,- Kč, tj. 300,-

Kč/m2, uhradil náklady na vyhotovení geometrického plánu i znaleckého posudku a uhradí náklady za 

vkladové řízení.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán převod části pozemku, který se nachází v chatové 

oblasti Penčičky – nevyužívané části navazující na pozemek v majetku žadatele.  

 

 


