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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. st. 278,  p.č. 
st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, 
p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 
236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, část p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, část p.č. 
238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/32, části p.č. 238/36, p.č. 
239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2, p.č. st. 602 vše v 
k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Př.                                                                                                     

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. st. 278, zast.pl., o výměře 173 m2,  
p.č. 30/22, ost. pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý travní porost, o výměře 2707 m2,  p.č. 216/9, 
ost.pl., o výměře  25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, ost.pl., o 
výměře 1168 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 m2, p.č. 216/31, ost.pl., o výměře 1301 m2, p.č. 
216/32, ost.pl., o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl., o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní 
porost, o výměře 902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 2189 m2,  p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, 
p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o výměře 3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3313 
m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č. 238/4, ost.pl. o výměře cca 70 m2, p.č. 238/6, 
ost.pl., o výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře 291 m2, části p.č. 238/12, ost.pl., o výměře  cca 
312 m2, p.č. 238/16 o výměře 67 m2, p.č. 238/17, ost.pl. o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o 
výměře 586 m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, části p.č. 238/36, ost.pl., o výměře cca 872 m2, 
p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č. 239/3, trvalý travní porost, o výměře 394 m2, 
p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl. o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o 
výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 520/2, ost. pl.,  o výměře 3 m2, p.č. st. 
538, zast.pl., o výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez č.p./č.e.  na pozemku je MFP paper s.r.o.), 
p.č. st. 539, zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem budovy č.p. 489 na pozemku je MFP paper 
s.r.o.) a p.č. st. 540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je 



KMK ZUBR PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o celkové výměře cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS 
Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 a pozemku p.č. 238/28, ost.pl., o výměře 
585 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 
47676647,  za část pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. Újezdec u Př. ve 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení na 60. 
schůzi konané dne 10.4.2013. O výsledku jednání Rady města Přerova bude Zastupitelstvo 
města Přerova informováno předkladatelem na zasedání.

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na 43. schůzi dne 24.9.2008 uložila pracovní skupině  pro koordinaci 
projektu Předmostím až do pravěku zpracovat podrobné zadání pro studii vybudování areálu 
„Mamutov“,  vč. studie jeho provozování. Následně pak Zastupitelstvo města Přerova na 18. zasedání 
dne 13.10.2008 schválilo záměr města vybudovat víceúčelový areál „Mamutov“ v Předmostí. Areál 
„Mamutov“ by byl situován na pozemcích v lokalitě bývalé cihelny na ul. Hranická v Předmostí a na 
navazujících zalesněných pozemcích tvořících kopec tzv. Skalku. Jednalo se konkrétně o pozemky p.č. 
st. 97, p.č. 216/1, p.č. 216/19, p.č. 238/14, které jsou ve vlastnictví  statutárního města Přerova a dále o 
pozemky p.č. st. 278,  p.č. 216/6, část p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 
216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, část p.č. 238/12, 
části p.č. 238/36, p.č. 239/1 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví společnosti PMS  Přerov a.s., se sídlem 
Komenského 35, Přerov. 
V průběhu r. 2009 bylo jednáno se společností PMS Přerov a.s. o možnosti umístění areálu Mamutova 
na uvedených pozemcích a podmínkách převodu pozemků do majetku statutárního města Přerova. Na 
základě usnesení Rady města Přerova z 68. schůze dne 12.8.2009,  byla dne 23.9.2009 se společností 
PMS Přerov a.s. uzavřena smlouva o nájmu uvedených pozemků a to na dobu určitou 20 let, za 
účelem vybudování areálu Mamutov s tím, že výhledově budou pozemky směněny. 
Na základě podnětu tehdejšího odboru rozvoje  byly k pozemkům v areálu Mamutova navrženým ke 
směně zahrnuty i jižní část pozemku p.č. 216/9 o výměře cca 2700 m2, p.č. 30/22 o výměře 75 m2 a 
p.č. 216/32 o výměře 1244 m2 vše v k.ú. Předmostí, které tvoří veřejná prostranství. Společnost PMS 
Přerova a.s. následně nabídla ke směně i pozemky p.č. 357/1 o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 o výměře 
1026 m2, p.č. 360/4 o výměře 384 m2 vše v k.ú. Předmostí, které se nachází v lokalitě zvané Hliník 
(rybník a navazující pozemky). Tyto pozemky přímo nesouvisí s areálem Mamutova. 
Záležitost směny těchto pozemků ve vlastnictví PMS Přerova a.s. byla projednána na 6. jednání 
koordinační skupiny dne 9.4.2010, která vyslovila souhlas se směnou a doporučila ke směně pozemek 
p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova, ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

PMS Přerov a.s. souhlasilo se směnou pozemků v k.ú. Předmostí (v areálu Mamutova, tvořící 
veřejné prostranství a v lokalitě Hliník) za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova s tím, že 
směna bude realizována na základě ocenění pozemků tak, aby byly směňovány pozemky stejné 
hodnoty. 

Záležitost směny pozemků byla předložena na 46. zasedání Komise pro záměry dne 
10.5.2010, která doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků ve vlastnictví PMS areálu "Mamutov" v k.ú. 
Předmostí  za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova o výměře odpovídající hodnotě 
nabytých pozemků stanovených na základě znaleckého posudku.

Byl objednán znalecký posudek na určení ceny administrativní a ceny v místě a čase obvyklé 1 
m2 pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Př. pro účely stanovení výměry směňované části. Dle tohoto 
znaleckého posudku vyhotoveného dne 7.5.2010 znalcem J.P. činila -  cena administrativní 250,-
Kč/m2 a  cena v místě a čase obvyklá 350,- Kč/m2.   



Společnost PMS Přerov a.s. předložila znalecké posudky na určení ceny administrativní a ceny 
v místě a čase obvyklé pozemků v k.ú. Předmostí nabízených ke směně. Dle těchto znaleckých 
posudků činila 
- u pozemků p.č. st. 278, p.č. 216/6, části p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, 
p.č. 216/33, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, část p.č. 238/12, p.č. 
238/16, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 216/40, p.č. 216/39, p.č. 520/2, p.č. 30/22 vše v k.ú. 
Předmostí - cena administrativní 55,60,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá 350,- Kč/m2.
- u pozemků p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4 vše v  k.ú. Předmostí - cena administrativní u p.č.357/1 -
65,19 Kč/m2  a u p.č.360/3,4 - 35,70 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá 50,- Kč/m2.

Na 89. schůzi Rady města Přerova dne 1.6.2010 byl předložen k projednání záměr směny 
pozemků - pozemků p.č. st. 278, zast.pl., o výměře 171 m2, p.č. 216/6, trvalý travní porost, o výměře 
2419 m2, části p.č. 216/9, ost.pl., o výměře  5480 m2, p.č. 216/20, trvalý travní porost, o výměře 7702 
m2, p.č. 216/24, ost.pl., o výměře 1168 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 m2, p.č. 216/31, ost.pl., o 
výměře 1232 m2, p.č. 216/33, ost.pl., o výměře 2163 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 2191 m2, p.č. 
236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5, ost.pl., o výměře 
3863 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3311 m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4582 m2, části p.č. 238/12, 
ost.pl., o výměře  312 m2, p.č. 238/16, ost.pl., o výměře 35 m2, části p.č. 238/36, ost.pl., o výměře 872 
m2,  p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 916 m2, pozemku v ZE-PK p.č. 216/9 (po obnově 
operátu p.č. 216/40) o výměře 908 m2, pozemku v ZE-PK p.č. 239/1 (po obnově operátu p.č. 520/2) o 
výměře 4 m2, p.č. 30/22, ost.pl., o výměře 66 m2, p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10323 m2, p.č. 360/3, 
ost.pl., o výměře 784 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o výměře 494 m2  vše v k.ú. Předmostí (o celkové výměře 
57.730 m2) ve vlastnictví PMS Přerova a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 za část 
pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře 47.786 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního 
města Přerova.
Rada města Přerova se v této věci neusnesla. V důsledku voleb do zastupitelstev obcí na podzim r. 
2010 nebyla záležitost směny pozemků dále projednávána. 

V září 2011 odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel  nový požadavek odboru koncepce a 
strategického rozvoje, Magistrátu města Přerova o projednání rozšíření  pozemků dotčených areálem 
Mamutova -  pěšinou vedoucí kolem centrální části Mamutova. Trasa pěšiny je navržena m.j. i přes 
část pozemku p.č. 238/4  o výměře cca 60 m2 v k.ú. Předmostí  ve vlastnictví společnosti PMS Přerov 
a.s., část pozemku p.č. 238/29 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví p. V. K. a přes 
část pozemku p.č. 238/28 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví společnosti PMS Reality 
a.s. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb jednal s vlastníkem pozemku p.č. 23/29 p. K. -
úplatný převod pozemku do majetku města je předkládán Radě města Přerova na dnešní schůzi pod 
pořadovým číslem 60/6.3.1.

Dále odbor správy majetku a komunálních služeb jednal s vlastníky pozemků p.č. 238/4 a p.č. 
238/28 v k.ú. Předmostí - společností PMS Přerov a.s. a společností PMS Reality a.s. Na jednání bylo 
zástupci obou společností sděleno, že převod požadovaných částí je možno zahrnout do směny. PMS 
Přerov a.s. dále na tomto jednání nově nabídla ke směně i zbývající část pozemku p.č. 216/9, na které 
se nachází fotbalové hřiště a areál bývalého koupaliště. Dále společnost nabídla i pozemky pod 
budovami – p.č. st. 540 - fotbalová tribuna (budova ve vlastnictví společnosti KMK Zubr Přerov), p.č. 
st. 539 - provozní budova bývalého koupaliště a p.č. st. 538 - budova přečerpávací stanice (obě ve 
vlastnictví MFP paper s.r.o.). Náměstek primátora p. Zácha dal podnět, aby  odbor koncepce prověřil, 
zda společnosti PMS Přerov a.s. a PMS Reality s.r.o. nejsou vlastníky dalších pozemků, které tvoří 
veřejná prostranství a tyto pozemky byly také zahrnuty do bloku směňovaných pozemků.
Odbor koncepce zaslal seznam všech pozemků ve vlastnictví obou společností v k.ú. Předmostí a v 
k.ú. Přerov. V k.ú. Přerov je společnost PMS Přerov a.s. vlastníkem či spoluvlastníkem pozemků pod 
bytovými domy. V k.ú. Předmostí je společnost PMS Přerov a.s. m.j. vlastníkem pozemku p.č. 239/3 o 
výměře 394 m2, který tvoří veřejné prostranství a p.č. 238/11 o výměře 291 m2, který tvoří místní 
komunikaci. Dále pozemky p.č. 238/17, ost.pl. o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o výměře 586 
m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, které tvoří z části účelovou komunikaci sloužící k přístupu k 
zahrádkám ve vlastnictví statutárního města Přerova a jednak pozemky zahrádek a tvoří jeden funkční 



celek se sousedními pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova. Všechny tyto pozemky odbor 
správy majetku navrhuje do směny zahrnout a jsou součástí bloku směňovaných pozemků dle návrhu 
usnesení.
Dále jsou v bloku směňovaných pozemků (ve vlastnictví PMS Přerov a.s.) zahrnuty -  celý pozemek 
p.č. 216/9 o výměře 25225 m2 (část pro Mamutov, část tvořící veřejné prostranství, fotbalové hřiště a 
areál bývalého koupaliště), pozemek p.č. st. 540 o výměře 447 m2 (pod tribunou tribuna), pozemek 
p.č. st. 539 o výměře 169 m2 (pod bývalou provozní budovou a bufetem koupaliště) a pozemek p.č. st. 
538 o výměře 41 m2 (pod čerpací stanicí pro potřeby koupaliště). Budovy na těchto pozemcích jsou ve 
vlastnictví jiných subjektů.

V lednu 2013 proběhlo další jednání se zástupci PMS Přerov a.s., zástupci odboru správy 
majetku a komunálních služeb a zástupci odboru koncepce a strategického rozvoje. Cílem jednání bylo 
stanovit rozsah směňovaného pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. Zástupci PMS Přerov a.s. 
obdrželi podklady pro zpracování studie zástavby pozemku. Na základě této studie navrhla společnost 
PMS Přerov a.s. směnu pozemků ve svém vlastnictví v k.ú. Předmostí (o výměře cca 86.000 m2) za 
část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova (o výměře cca 87.000 m2) v rozsahu dle přílohy s 
tím, že případný doplatek rozdílu cen pozemků stanovený na základě znaleckého posudku společnost 
PMS Přerov a.s uhradí.

Rada města Přerova projednala záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení na 60. 
schůzi konané dne 10.4.2013. O výsledku jednání Rady města Přerova bude Zastupitelstvo města 
Přerova informováno předkladatelem na zasedání.

Pro realizaci projektu Mamutova je Zastupitelstvu města Přerova předkládán záměr 
směny pozemků ve vlastnictví PMS Přerov a.s. a PMS reality s.r.o. všechny k.ú. Předmostí, které 
se nachází v navrhovaném areálu Mamutova, pozemků v lokalitě Hliník, které tvoří rybník a 
související plochy, pozemků, které navazují na pozemky města v dané lokalitě a tvoří na ně 
přístup, pozemků, které jsou součástí ploch veřejných prostranství a  pozemku tvořícího 
fotbalové hřiště a areál bývalého koupaliště za část pozemku ve vlastnictví statutárního  města 
Přerova p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.


