
Pořadové číslo:  3/3.2.3. 

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. 220 v k.ú. Penčice   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 220 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 249-

34/2021 označené jako díl "b" o výměře 250 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů V*** a Z***S***, bytem *** za kupní cenu ve výši 100.000,- 

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 11. jednání, kdy 

neměla námitky k převodu části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice sousedící s p.č. 15 v k.ú. Penčice v 

majetku žadatelů, část pozemku p.č. 220 navazující na p.č. 14 v k.ú. Penčice v majetku žadatelů 

navrhla ponechat v majetku města s ohledem na funkční využití této části dle územního plánu – 

veřejná prostranství pro městskou zeleň. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil převést žadatelům i část p.č. 220 sousedící s 

p.č. 14, neboť se jedná o malou část (o výměře cca 30 m2) vklíněnou mezi pozemky v majetku 

žadatelů, kdy by vznikl problém při následné údržbě pozemku – tedy doporučil převod části pozemku 

p.č. 220 v k.ú. Penčice o výměře cca 280 m2 

 

Místní výbor Penčice: 



Místní výbor Penčice vyslovil souhlas s převodem části pozemku p.č. 220 o výměře cca 280 m2 v k.ú. 

Penčice – v rozsahu dle žádosti a doporučení odboru MAJ – žadatelům.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 28. zasedání dne 4.8.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 220 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Penčice 

žadatelů. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 68. schůzi dne 19.8.2021 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 220 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Penčice žadatelům. Záměr byl zveřejněn 

na úřední desce ve lhůtě od 31.8. do 16.9.2021 a opakovaně od 25.1. do 10.2.2023. 

Rada města Přerova na 10. schůzi dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 220 ostatní plocha o výměře 799 m2 v k.ú. Penčice se nachází mezi tokem potoka 

Olešnice a ulicí V Kótě v místní části Penčice a tvoří bývalý mlýnský náhon, který byl v minulosti 

zavezen a v terénu není již hranice patrná. Pozemek je v majetku statutárního města Přerova a je 

vklíněn mezi pozemky zahrad ve vlastnictví fyzických osob. Dle územního plánu je částečně vymezen 

pro plochy veřejných prostranství pro dopravu – zasahuje do komunikace ul. V Kótě, částečně pro 

plochy bydlení a částečně pro plochy veřejných prostranství pro veřejnou zeleň – podél toku Olešnice.  

Manželé V*** a Z*** S***, bytem ***jsou vlastníky pozemku p.č. 212/2, jehož součástí je stavba 

č.p. 165 užívaná jako rodinný dům, pozemku p.č. 212/1 ostatní plocha, pozemku p.č. 14 trvalý travní 

porost a pozemku p.č. 15 zahrada vše v k.ú. Penčice. Mezi tyto pozemky je vklíněna část pozemku p.č. 

220 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova a manželé S*** projevili zájem tuto část 

pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice o výměře cca 280 m2 odkoupit a propojit tak své pozemky. 

Koordinační skupina navrhla, aby v majetku města byla ponechána část pozemku p.č. 220 o výměře 

cca 30 m2, která je územním plánem vymezena pro plochy veřejné zeleně. Odbor správy majetku 

navrhl odprodat i tuto část – tedy vyhovět v plné míře žádosti žadatelů – tato část je vklíněna mezi 

pozemky v majetku žadatelů, kdy sousední p.č. 14 v k.ú. Penčice v majetku žadatelů je také vymezen 

územním plánem pro plochy veřejné zeleně. Místní výbor Penčice také souhlasil s převodem části 

pozemku v rozsahu dle žádosti. 

Komise pro majetkové záležitosti na 28. zasedání dne 4.8.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 220 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Penčice 

žadatelů. Rada města Přerova na 68. schůzi dne 19.8.2021 schválila záměr statutárního města Přerova 

- úplatný převod části pozemku p.č. 220 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Penčice žadatelům. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 31.8. do 16.9.2021 a opakovaně od 25.1. do 10.2.2023. 

Následně byly žadatelům zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/17. S 

žadateli bylo dohodnuto, že si zajistí vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části 

pozemku. Geometrický plán zpracovával geodet Metoděj Štajnar a návrh dělení byl připomínkován a 

následně odsouhlasen odborem správy majetku. Tímto geometrickým plánem byla oddělena část 

pozemku p.č. 220 označená jako díl "b" o výměře 250 m2, která je předmětem převodu. Současně byla 

tímto geometrickým plánem oddělena část pozemku, označená jako díl "a", která je součástí veřejného 

prostranství s místní komunikací ul. V Kótě a zůstává v majetku města. Náklady na vyhotovení tohoto 

geometrického plánu hradili žadatelé. Po doručení geometrického plánu odboru správy majetku byl 

zajištěn souhlas s dělením pozemku a následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku.  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Přemyslem Klasem byla stanovena cena zjištěná pozemku 

ve výši 99.320,- Kč, t.j. 397,28 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 100.000,- Kč, t.j. 400,- 



Kč/m2. Dodání pozemku není předmětem DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku 

činily 3.500,- Kč.  

Manželé S*** souhlasili s kupní cenou ve výši 100.000,- Kč, úhradou nákladů za vyhotovení 

znaleckého posudku a za vkladové řízení.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku, který se 

nachází v lokalitě ohraničené tokem potoka Olešnice a ulicí V Kótě v místní části Penčice, kdy 

předmětná část je vklíněna mezi pozemky v majetku žadatelů.  

 

 


