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Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 17. 6. 
2013

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 v majetku statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje směnu pozemku p.č.62/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, části p.č. 62/5, 
ost. plocha, označené dle geometrického plánu  č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o 
výměře 892 m2, pozemek p.č. 62/15, ost. plocha, o výměře 63 m2, pozemek p.č. 591/2,  
lesní pozemek, o výměře 327 m2 a pozemek p.č. 591/10, ost. plocha , o výměře 261 m2 ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 62/8, ost. plocha, o výměře 29 m2, 
pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o výměře 57 m2, pozemek p.č. 62/11, ost. plocha, o 
výměře 30 m2, pozemek p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře 1555 m2, části 
pozemku p.č. 62/7, ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 610-159/2012 jako 
pozemek p.č. 62/22, ost. plocha o výměře 37 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o 
výměře 116 m2 a pozemek p.č. 62/12, ost. plocha  o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova ve vlastnictví J.F. trvale bytem  
Směna pozemků bude realizována bez doplatku  rozdílu ceny směňovaných pozemků.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 62/7, zast. plocha  
nádvoří, o výměře 64 m2, p.č. 62/5, ost. plocha, o výměře 999 m2 a p.č. 591/2, lesní pozemek o 
výměře 327 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

1. Rada města Přerova projednala záležitost směny pozemků na své 67. schůzi dne 12.6.2013. 
O výsledku jednání Rady města Přerova budou zastupitelé informováni předkladatelem na 
zasedání zastupitelstva.



2. Rada města Přerova na své schůzi dne 10.4.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení.

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 15.3.2013 neměla  připomínky  k navržené směně s 
tím, že navrhuje aby ze směny byla vyčleněna část pozemku p.č. 62/5 ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, která je dotčena plochou fotbalového hřiště v užívání fotbalového 
klubu Kozlovice. (dle GP označena jako pozemek p.č. 62/20 v k.ú. Kozlovice u Přerova).

Koordinační skupina na svém jednání dne 29.3.2013  konstatovala, že by bylo vhodné 
předmětné pozemky převést do vlastnictví vlastníka stavby, t.j. p. F.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení jsou  situovány ve sportovním areálu v Kozlovicích.
Pan J. ., Sportovní areál  Kozlovice,  je vlastníkem pozemků p.č. 62/2, p.č. 62/7, p.č. 62/8, p.č. 

62/9, p.č. 62/11, p.č. 591/3, p.č. 591/6, p.č. 622/1, p.č. 622/4, p.č. 622/5, p.č. 622/6, p.č. 622/7, p.č. 
622/9, vše v k.ú. Kozlovice.  P. F. požádal  v minulosti o převod pozemků  p.č.62/4 zast. plocha a 
nádvoří (na kterém se nachází budova č.p. 211 ve vlastnictví p.F.), p.č. 62/5 (na pozemku se nachází 
plavecký bazén ve vlastnictví p.F.,  p.č.591/2  lesní pozemek, p.č. 62/15 ost.plocha  a p.č. 591/10 ost. 
plocha,  vše v k.ú. Kozlovice. Jako důvod  převodu uvedl umístění přístaveb šaten pro tenis, kopanou a 
sportovní centrum a dořešení majetkoprávních vztahů k uvedeným pozemkům.    Koordinační skupina  
konstatovala, že  tato lokalita je  územním plánem určena jako plocha  pro sportovní zařízení a areály a 
souhlasila s odprodejem žadateli.

Záměr převodu těchto pozemků byl p. Fialovi schválen v roce 2003.  Vzhledem k tomu, že pan F.
uvedenou budovu č.p. 211  na části pozemku p.č. 62/4 nezkolaudoval a tudíž nebyla zapsána v 
katastru nemovitostí, k realizaci převodu nedošlo.

V roce 2009 požádal p. F. opětovně o převod výše uvedených pozemků. Koordinační skupina 
doporučila svolat jednání mezi sportovním areálem Kozlovice (p.F.) a Fotbalovým klubem Kozlovice 
ve věci převodu uvedených pozemků.  Fotbalový klub Kozlovice užívá na základě smlouvy o 
výpůjčce ze dne 8.3.2000 pozemky p.č. 62/1, hřiště a p.č. 16 ost.plocha v k.ú. Kozlovice u Přerova. Na 
základě jednání na majetkoprávním oddělení, kterého se zúčastnil předseda  Fotbalového klubu 
Kozlovice p. K.a p. F. bylo dohodnuto, že pro zajištění rozvojových možností hřiště je nutné vytvořit 
pozemkové zázemí  ve volném pásu šíře 2,5 m (měřeno od pomezní čáry).  Nově utvořený pás  
zasahuje do části pozemku p.č. 62/5 ve vlastnictví statutárního města Přerova a do části pozemku p.č. 
62/7 ve vlastnictví p. F. Na základě této skutečnosti bylo navrženo všemi zúčastněnými, aby  z 
pozemku p.č. 62/5 byla oddělena  taková část, která by zabezpečovala vznik požadovaného volného 
pásu šíře 2,5 m lemujícího pomezní čáru a zbývající část pozemku  p.č. 62/5 byla odprodána  p.F. Pan 
F. dále navrhl oddělit část ze svého pozemku p.č. 62/7 na které se nachází část současné herní plochy a  
zároveň by  vznikl požadovaný volný pruh šíře 2,5m.  Tato část   p.č. 62/7 by byla následně převedena 
do vlastnictví statutárního města Přerova.

V lednu r. 2010 požádal pan F. dopisem o směnu pozemků p.č. 622/4 trvalý travní porost o 
výměře  1295 m2 v jeho vlastnictví za pozemky p.č. 62/4 zast., plocha a  nádvoří , p.č. 591/2 lesní 
pozemek o výměře 519 m2 a pozemek p.č. 62/5  ost. plocha o výměře 1131 m2, vše v k.ú. Kozlovice u
Přerova, ve vlastnictví statutárního města Přerova. Jako důvod směny uvedených pozemků uvedl, že v 
souvislosti s aktuálním vývojem budoucích investičních aktivit Fotbalového klubu Kozlovice a 
Sportovního areálu Kozlovice se nabízí možnost investičního zájmu fotbalového klubu i v části 
sportoviště,  na  pozemku p.č. 622/4, trvalý travní porost, který je v jeho vlastnictví. Z tohoto důvodu 



nabízí statutárnímu městu Přerov uvedený předmětný pozemek ke směně s tím, že dojde k finančnímu 
dorovnání rozdílu jejich hodnot. Dále uvedl, že  pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
které mají být předmětem směny,  jsou trvale předmětem jeho investorského zájmu dlouhodobě 
spojeného s budováním Sportovního areálu v Kozlovicích.

Odbor právní  zajistil vyhotovení geometrického plánu na  rozdělení pozemků p.č. 62/5 a p.č. 
62/7 v k.ú. Kozlovice u Přerova. Náklady za vyhotovení GP budou v případě směny hrazeny rovným 
dílem a upozornil na skutečnost, že na pozemcích p.č. 62/7 a p.č. 622/4 ve vlastnictví p. F. vázne 
zástavní právo banky - bude-li tedy orgány obce schváleno uzavření směnné smlouvy podle návrhu na 
usnesení, bude muset být před jejím uzavřením proveden výmaz tohoto zástavního práva (u pozemku 
p.č. 62/7 pak k jeho převáděné části)). Pan Fiala byl o této skutečnosti informován.  

Dne 2.9.2010 Odbor právní obdržel novou žádost pana Fialy o směnu pozemků. 
Odbor právní upozornil, že geometrický plán č.576-2/2010, kterým byl pozemek p.č.62/7 

rozdělen dle návrhu p. F.  nelze zapsat na katastrálním úřadě v Přerově  z důvodu  provedení nového 
mapování, kdy došlo ke změnám  číslování parcel a   výměr  pozemků.  

V roce 2011 odbor právní obdržel žádost p. Fialy, týkající se  předpokládané směny pozemků 
v k.ú. Kozlovice.  P.F. bylo sděleno, že směna pozemků bude předložena k projednání orgánům obce 
poté, až bude zástavní právo váznoucí na předmětných pozemcích v katastru nemovitostí vymazáno.

V roce 2013 obdržel odbor správy majetku žádost p. Fialy o směnu pozemků uvedených v 
návrhu usnesení a byl doložen nový geometrický plán č. 608-159/2012. Ve své žádosti p. F. uvedl , že 
namísto pozemku p.č. 622/4, trvalý travní porost, o výměře 1295 m2, nabízí ke směně pozemek p.č. 
622/12, trvalý travní porost, o výměře 1555 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova, čímž scelí pozemky 
nabízené ke směně do jednoho funkčního celku.
P. F.  doložil vyjádření GE Money Bank o odblokování části předmětu zástavy dle Zástavní smlouvy -
viz příloha.

Celková výměra směňovaných nemovitostí je 1607 m2  ve vlastnictví statutárního města 
Přerova  a 1844 m2 ve vlastnictví p.F.

Rada města Přerova na své schůzi dne 10.4.2013 schválila záměr směny pozemků.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem  seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 

města Přerova  ve dnech od 15.4. do 30.4.2013.
Dle znaleckého posudku vypracovaného J.P. ze dne 9.5.2013 činí cena administrativní za 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova 87 270,- Kč, cena v místě a čase obvyklá činí 87 
270,- Kč. Cena administrativní za pozemky ve vlastnictví J. Fialy činí 90 900,- Kč, cena v místě a čase 
obvyklá činí 90 900,- Kč.

Náklady spojené se směnou pozemků, tj. náklady za vypracování geometrického plánu a 
znaleckého posudku budou hrazeny poměrnou částí, tj. každý z účastníků jednu polovinu. Tato 
skutečnost bude řešena v ujednání směnné smlouvy mezi statutárním  městem Přerovem a J. F. Pan F.
byl odborem správy majetku písemně vyrozuměn  o nákladech na znalecký posudek a geometrický 
plán. Pan F. navrhl , aby se směna uskutečnila bez doplatku rozdílu směňovaných nemovitostí.

Odbor správy majetku obdržel v měsíci říjnu  r. 2012 žádost Ing. K. Z., bytem o odprodej 
pozemků p.č. 62/5, p.č. 62/4 a p.č. 591/2 , vše v k.ú. Kozlovice z vlastnictví statutárního města 
Přerova.  V žádosti nebyl uveden  účel využití pozemků a pan K. byl písemně vyzván k doložení 
tohoto stanoviska. Ing. K. po urgenci oddělení majetkoprávního  v měsíci březnu r. 2013 sdělil, že 
výše uvedené pozemky hodlá využívat pro vybudování zázemí pro sportování mládeže.

Pro informaci  uvádíme, že Ing. . je spoluvlastníkem pozemku p.č. 622/8, trvalý travní porost 
v k.ú. Kozlovice.

Rada města Přerova na své schůzi dne 10.4. 2013 schválila záměr směny pozemků mezi 
statutárním městem Přerovem a J. Fialou a  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr úplatného převodu pozemků uvedených v návrhu usnesení  do vlastnictví Ing. K.

Koordinační skupina na svém jednání dne 29.3.2013 konstatovala, že by bylo vhodné 
předmětné pozemky převést do vlastnictví vlastníka stavby, tj. p. F.



Důvodem předložení  a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost  p. F.  o směnu 
a Ing. K. o odprodej pozemků uvedených v návrhu usnesení.


