
Pořadové číslo: 20/3.4.1.

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 9.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
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

schvaluje směnu části pozemku p.č. 4519/2, ost. plocha, o výměře  336 m2, označené dle 
geometrického plánu č.  5759-86/2013 jako pozemek p.č. 4519/11, ost. plocha, o výměře 251 m2 ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za  část pozemku p.č. 4519/4, označené dle geometrického plán 
č. 5759-86/2013 jako pozemek p.č. 4519/12, orná půda, o výměře 8 m2, vše v k.ú. Přerov, ve 
vlastnictví V. P.
Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí a to ve výši  89 630,-
Kč ve prospěch statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzí dne 10.9.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit  směnu dle návrhu usnesení.

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 21.9. 2012 vyslovila souhlas s převodem části 
pozemku z vlastnictví statutárního města Přerova.

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém zasedání dne 10.10.2012 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr převodu.



Stanovisko Rady města Přerova.

Rada města Přerova na své schůzi dne 31.7.2013 schválila záměr směny pozemků.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4519/2, ost. plocha, o celkové výměře 336 m2  se nachází  mezi ulicemi 
Kopaniny a Seifertova v blízkosti fotbalového hřiště.

Sousední pozemky p.č. 4512, zast. plocha a nádvoří, p.č. 4513, ost. plocha a p.č. 4519/6, ost. 
plocha, jsou ve vlastnictví  P. P. ,P. R.   a P. V. , kteří zde provozují opravy silničních vozidel. 
Pozemek p.č. 4519/9, ost. plocha a p.č. 4519/4, orná půda  jsou ve vlastnictví V. P.

P. P., P. R. a P. V. požádali odbor správy majetku o odprodej části pozemku  p.č. 4519/2. Jako 
důvod uvedli, že pozemek sousedí s jejich pozemkem p.č. 4519/6 a navazuje na jejich provozovnu. Po 
celou dobu existence provozovny provádí údržbu pozemku 4519/2. S ohledem na dlouhodobě se 
zvyšující rozsah služeb a počet vozidel jejich provozovny, plánují její rozšíření a odprodej části 
pozemku p.č. 4519/2  by jejich záměr usnadnil. Ve své žádosti rovněž uvedli, že se zavazují  
vybudovat ke stadionu zpevněnou komunikaci tak, aby navázala na stávající nově vybudovanou 
silnici.

Odbor správy majetku požádal  odbor koncepce a strategického rozvoje o potvrzení souhlasu s 
navrhovaným dělením pozemků  dle vypracovaného geometrického plánu, které mělo být podkladem 
žádosti pro Stavební úřad o vydání souhlasu s dělením.  Odbor koncepce a strategického rozvoje 
doporučil jednat s vlastníky pozemku p.č. 4519/4 o převodu jejich části pozemku pod nezpevněnou 
komunikací do vlastnictví statutárního města Přerova - viz příloha. Na základě této skutečnosti se na 
odbor správy majetku dostavili V. P. a R.P. , kde bylo dohodnuto, že namísto převodu se uskuteční 
směna  předmětných částí pozemků dle nově vypracovaného geometrického plánu.  Směna 
převáděných pozemků se uskuteční s  rozdílem doplatku směňovaných nemovitostí.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce magistrátu města 
Přerova ve dnech od 28. do 19.8.2013.  

Dle znaleckého posudku vypracovaného J.P. ze dne 7.8.2013  činí cena administrativní za 
pozemek ve vlastnictví statutárního města Přerova 93 260,- Kč, ( tj. 371,55 Kč/m2) cena v místě a čase 
obvyklá je totožná s cenou administrativní.  Cena administrativní za část pozemku ve vlastnictví Věry 
Pospíšilové činí 3 630,- Kč, (tj. 453,75 Kč/m2) cena v místě a čase obvyklá je totožná s cenou 
administrativní.

Náklady spojené se směnou pozemků, tj. náklady na 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 Věrou 
Pospíšilovou. Paní Pospíšilová s výší kupní ceny souhlasí. 

Důvodem projednání této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova  je směna části pozemku p.č. 
4519/2 z vlastnictví statutárního města Přerova a části pozemku pč. 4519/4 ve vlastnictví V. P. za
účelem rozšíření provozovny, která je ve vlastnictví P.P. , R.P. a V.P. a nachází se mezi ulicemi 
Kopaniny a Seifertova v blízkosti hřiště.


