
Pořadové číslo:  26/3.2.7. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady 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. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 zahrada, dle geometrického plánu č. 355-

136/2021 označené jako pozemek p.č. 483/11 o výměře 245 m2 v k.ú. Penčičky z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví paní  T*** J***, bytem *** za kupní cenu ve výši 93.100,- 

Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 3. jednání dne 22.3.2021 neměla námitky k převodu předmětné části pozemku 

za podmínky, že nebude omezen přístup či příjezd k sousedním pozemkům.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

K připomínce koordinační skupiny týkající se přístupu k sousedním pozemkům odbor uvádí, že bylo 

provedeno místní šetření, na základě kterého bylo zjištěno, že převodem nedojde k zamezení přístupů 

na sousední pozemky, požadovanou část pozemku by však reálně jako přístup mohl využívat vlastník 

pozemku p.č. 485 se stavbou rodinné rekreace č.e. 40. Vlastník tohoto pozemku byl osloven a písemně 

se vyjádřil, že s převodem předmětné části pozemku žadatelce souhlasí. 

 

Místní výbor Penčice: 

Místní výbor Penčice nemá k převodu pozemku žadatelce námitky. 

 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 29. zasedání dne 8.9.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu části pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 71. schůzi dne 7.10.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku o výměře cca 250 m2. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

8.10. do 24.10.2021. Na základě měření v terénu byla na 85. schůzi Rady města Přerova dne 12.5.2022 

předložena změna tohoto usnesení, kdy Rada města Přerova schválila záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod části pozemku o výměře 247 m2. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce 

od  16.5. do 1.6.2022. 

Rada města Přerova na 88. schůzi dne 30.6.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 483/5 zahrada o celkové výměře 3296 m2 v k.ú. Penčičky se nachází v chatové oblasti v 

lokalitě u bývalého mlýna a tvoří jej z části veřejně přístupná účelová komunikace, zbývající část tvoří 

veřejně přístupné travnaté plochy částečně využívané jako přístupy k rekreačním chatám ve vlastnictví 

fyzických osob. Pozemek je v majetku statutárního města Přerova. 

Paní T*** J***, bytem *** je vlastníkem pozemků p.č. 486 v k.ú. Penčičky se stavbou rodinné 

rekreace č.e. 84 a pozemku p.č. 487 ostatní plocha v k.ú. Penčičky, který se nachází kolem této chaty. 

Paní J*** požádala o koupi části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky – a to travnaté plochy, která 

přímo navazuje na její pozemky. Paní J*** hodlá tento pozemek využívat v souvislosti s užíváním své 

chaty k rekreaci.  

Koordinační skupina na 3. jednání dne 22.3.2021 neměla námitky k převodu předmětné části pozemku 

za podmínky, že nebude omezen přístup či příjezd k sousedním pozemkům. 

  

Po provedeném místním šetření a kladném vyjádření vlastníka sousední rekreační chaty pana P*** 

Z*** je možno konstatovat, že převodem nedojde k zamezení přístupů či příjezdů k sousedním 

nemovitostem a je možno předložit záměr převodu pozemku ke schválení v orgánech města.  

  

Rada města Přerova na 71. schůzi dne 7.10.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku o výměře cca 250 m2. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

8.10. do 24.10.2021.  

Následně byly žadatelce zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/17 a po 

dohodě s odborem správy majetku si žadatelka zadala vyhotovení geometrického plánu na oddělení 

převáděné části pozemku u společnosti Intecom GEO s.r.o. Při měření na místě samém za účasti 

zástupce odboru správy majetku bylo zjištěno, že s ohledem na terén v místě by bylo vhodné oddělit i 

část pozemku p.č. 483/5 sousedící se západní hranicí pozemku p.č. 487 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví 

žadatelky. Současně s ohledem na zachování komfortu stávajícího sjezdu z účelové komunikace (dnes 

využívaný vlastníkem pozemků p.č. 495 s chatou a p.č. 483/8 oba v k.ú. Penčičky) a existenci 

vzrostlého stromu (ořešák) je navržená hranice lomena s tím, že je ve vzdálenosti více jak 3 m od 

kmene. Společnost Intecom GEO s.r.o. zpracovala návrh dělení, a protože oproti schválenému záměru 

došlo ke změně tvaru (nikoli výměry) převáděného pozemku byl Radě města Přerova předložen návrh 

změny usnesení týkající se změny rozsahu převáděné části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky. Rada 

města Přerova na 85. schůzi dne 12.5.2022 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku o výměře cca 247 m2. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce od 16.5. do 

1.6.2022. 

Na základě tohoto usnesení Rady města Přerova byl dokončen geometrický plán č. 355-136/2021, 

kterým byla z pozemku p.č.483/5 oddělena část označená jako pozemek p.č. 483/11 o výměře 245 m2, 



která je předmětem převodu.  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného *** byla stanovena cena zjištěná pozemku ve výši 88.170,- 

Kč, t.j. 360,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 93.100,- Kč, t.j. 380,- Kč/m2. Dodání 

pozemku není předmětem DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 2500,- Kč.  

Žadatelka souhlasila s kupní cenou ve výši 93.100,- Kč, úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého 

posudku a za vkladové řízení. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila žadatelka.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku navazujícího 

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

 

 


