
Pořadové číslo: 15/4.4.1.

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 7.12.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 12. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje směnu části pozemku p.č. 37 ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5163-
36/2010 jako pozemek p.č. 37/6, ost. plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví T.K. a J.N.,  
za části  pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří, označené dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 
jako pozemky p.č.  40/10 ost. plocha, o výměře 89 m2 a p.č. 40/11, ost. plocha, o výměře 41 m2, oba v 
k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

Směna pozemků bude realizována bez doplatku rozdílu  ceny směňovaných pozemků.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.11.2012 schválila záměr statutárního města Přerova  
- směnu pozemků uvedených v návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:



Pozemek p.č. 37, ost.plocha o celkové výměře 1764 m2 se nachází v ulici Palackého, pozemek 
p.č. 40/1, zast. plocha a nádvoří, o celkové výměře 5261 m2,  ze nachází ze strany ulice Kratochvílova 
a Komenského

Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení  koncepce a rozvoje města  zajišťuje 
projekty schválených investičních akcí "Dopravních staveb, stavebních úprav a frézování místních 
komunikací" v Přerově.

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení na "Rozšíření ulic 
Palackého v Přerově". Navrhovaná studie řeší rozšíření obousměrné komunikace v úseku od 
křižovatky Palackého - Bratrská po křižovatku Palackého - Dr. Skaláka. součástí projektu je 
vybudování cyklistické obousměrné stezky od křižovatky Palackého - Bratrská po křižovatku 
Palackého - Komenského. Stavba si vyžádá mimo jiné demolici části ohradní zdi a trvalý zábor  části 
pozemku p.č. 37 o výměře 130 m2 pro umístění chodníku a cyklostezky.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požádal Odbor koncepce a rozvoje o dořešení 
majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 37, který je ve  spoluvlastnictví J.N. a T.K. Koordinační 
skupina na svém jednání dne 28.11.2008 vyslovila souhlas se směnou částí pozemků.

Rada města Přerova dne 24.4.2008 schválila záměr statutárního města Přerova – převod části 
pozemku p.č. 37 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví K.N. a T.K. do vlastnictví 
statutárního města Přerova. Poté byli spoluvlastníci osloveni s nabídkou výkupu části uvedeného 
pozemku, se kterou nesouhlasili a požadovali osobní jednání  na oddělení majetkoprávním. Jednání za 
účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku p.č. 37 v k.ú. Přerov se uskutečnilo dne 23.10.2008. 
Ze strany N. a K. byl vznesen požadavek:
- uvedenou část pozemku vlastníci navrhují směnu za část pozemku p.č. 40/1(cca 100 m2) v k.ú. 
Přerov (část pozemku mezi oplocením a chodníkem) a za část pozemku p.č. 40/1 (cca 30 m2) v k.ú. 
Přerov nacházející se v zaploceném areálu autoservisu
- uvedená směna bude realizována bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí uhradí 
statutární město Přerov,
- přemístění zděného oplocení provede statutární město Přerov na své náklady s tím, že ze 
strany od Vysoké školy logistiky bude umístěna brána pro vjezd na tento pozemek

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 
města Přerova ve dnech od 3.2. do 19.2.2009.

Paní N. převedla předmětné pozemky na J.N.. Vzhledem k tomu  proběhly další jednání 
ohledně směny pozemků, ovšem bezvýsledně.

Dle znaleckého posudku, vypracovaného Jiřím Pazderou ze dne 7.11.2012 činí cena 
administrativní za pozemek p.č. 40/10,. ost. plocha - 36 660,- Kč,  za pozemek p.č. 40/11, ost. plocha  
-35 670,- Kč a za pozemek p.č. 37/6 , ost. plocha - 57 760,- Kč.  Cena v místě a čase obvyklá dle 
znaleckého posudku činí za pozemek p.č. 40/10, ost. plocha - 36 660,- Kč, za pozemek p.č. 40/11 , ost. 
plocha - 49 200,- Kč a za pozemek p.č. 37/6, ost. plocha - 84 500,- Kč.  Celkem činí cena v místě a 
čase obvyklá pro p. N. a p. K. 84 500,- Kč a pro statutární město Přerov 85 860,- Kč, což činí 1 360,-
Kč ve  prospěch  p.N. a p. K..

V říjnu r. 2012 proběhlo opakované jednání za přítomnosti p. N., pí. N. a p. K.  u náměstka 
primátora s tím, že  bylo dohodnuto  předložení požadavků k projednání  v orgánech obce.

Ujednáním kupní smlouvy  bude, že statutární město Přerov na své náklady  :
- zajistí vybudování nové cihelné zídky v délce cca 22m. ( stavba bude provedena v rámci 
výstavby cyklostezky Palackého), ve které bude umístěna brána pro vjezd na tento pozemek.
- V prostoru stávající tržnice provede rozebrání a posunutí stávajícího oplocení pozemku dle 
nové vlastnické hranice části pozemku p.č. 40/1 dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 označené 
jako pozemek p.č. 40/10 v k.ú. Přerov
- Část pozemku p.č. 40/1 dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 označena jako pozemek p.č. 
40/10 v k.ú. Přerov bude výškově upravena na stávající výškovou úroveň pozemku. 

Pro úplnost odbor správy majetku uvádí,, že statutární město Přerov  i nadále vede jednání ve 
věci rekonstrukce veřejných WC na ul. Kratochvílova, které jsou ve vlastnictví N.a K..



Rada města Přerova na své schůzi dne 20.11.2012 schválila záměr statutárního města Přerova. 
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech od 23.11 do 7.12.2012.

Vzhledem k výstavbě cyklostezky ul. Palackého je nutné dořešit majetkoprávní vztahy  k 
pozemku p.č. 37 v k.ú. Přerov, z toho důvodu je předkládána tato dispozice k projednání 
orgánům obce.




