
Pořadové číslo:  3/3.2.2. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

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

p.č. 499 v k.ú. Penčice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 499 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 253-

37/2022 označené jako pozemek p.č. 499/2 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů J*** a Z*** K***, bytem *** za kupní 

cenu ve výši 8.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 11. jednání dne 16.6.2022 projednávala opakovanou žádost žadatele o koupi 

oplocené části pozemku p.č. 499 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Penčice, kdy konstatovala, že pozemek je 

dle územního plánu vymezen pro plochy veřejných prostranství pro dopravu, které by měly být v 

majetku města. V tomto případě se jedná o část dlouhodobě zaplocenou, kdy tento stav provoz na 

stávající účelové komunikaci neomezuje. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 40. zasedání dne 27.7.2022 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 91. schůzi dne 25.8.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice žadateli. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě 

od 29.8. do 14.9.2022. 



Rada města Přerova na 8. schůzi dne 23.1.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

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 navazuje na komunikaci ulice Rohová a je vedena za 

zahradami rodinných domů ulice Lipňanská v místní části Penčice. Část tohoto pozemku bude dle 

záměru jiného stavebníka využita pro realizaci zpevněné komunikace pro obslužnost plánované nové 

výstavby rodinných domů navazující na ulici Rohová a Na Vrchu v místní části Penčice. Pozemek je 

ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Pan J*** K***, bytem *** 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 K*** má záměr opravit stávající oplocení a zjistil, že část tohoto oplocení 

zasahuje výměrou cca 8 m2 do pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova. 

Pan K*** tedy požádal o koupi této části pozemku.  

Rada města Přerova na 91. schůzi dne 25.8.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice žadateli. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě 

od 29.8. do 14.9.2022. 

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

jejich doručení bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku. 

Tímto geometrickým plánem č. 253-37/2022 vyhotoveným *** byla z pozemku p.č. 499 v k.ú. 

Penčice oddělena část označená jako pozemek p.č. 499/2 o výměře 8 m2, která je předmětem převodu. 

Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 4.500,- Kč. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného *** byla stanovena cena zjištěná pozemku ve výši 7.760,- Kč, 

t.j. 970,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 8.000,- Kč, t.j. 1.000,- Kč/m2. Dodání pozemku 

není předmětem DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 3.500,- Kč.  

Manželé K***souhlasili s kupní cenou ve výši 8.000,- Kč, úhradou nákladů za vyhotovení 

geometrického plánu, znaleckého posudku a za vkladové řízení.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku o výměře 8 m2, 

která byla v minulosti zaplocena a tvoří jeden funkční celek s rodinným domem v majetku 

kupujících v ulici Lipňanská v místní části Penčice.  

 

 


