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Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí  v majetku statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, p.č. 5809/2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků 
p.č. 4096/1, p.č. 4105/1, p.č. 6587, p.č. 6589 v majetku Pragometal Moravia s.r.o., Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr směny nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –

pozemků p.č. 5805/1, ovocný sad, o výměře 6.728 m2, p.č. 5809/2, ovocný sad, o výměře 

1.811 m2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, ost. plocha, o výměře 146 m2, 

p.č. 4105/1, ost. plocha, o výměře 63 m2, p.č. 6587, ost. plocha, o výměře 1.887 m2, p.č. 

6589, ost. plocha, o výměře 227 m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Pragometal Moravia 
s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 1984, Přerov, IČ 47669624.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 15.11.2013 a vyslovila souhlas se směnou, jako 
vstřícným krokem ke stavbě mimoúrovňového křížení.

Komise pro záměry

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 19.2.2013 a doporučila Radě města 
Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr směny pozemků.

Rada města Přerova



Rada města Přerova na své schůzi dne 5.3.2014 podala  návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova záměr směny nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, ovocný sad, o výměře 6.728 m2, p.č. 
5809/2, ovocný sad, o výměře 1.811 m2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, ost. 
plocha, o výměře 146 m2, p.č. 4105/1, ost. plocha, o výměře 63 m2, p.č. 6587, ost. plocha, o 
výměře 1.887 m2, p.č. 6589, ost. plocha, o výměře 227 m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
Pragometal Moravia s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 1984, Přerov, IČ 47669624.

Důvodová zpráva:

Pragometal Moravia s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 1984, Přerov, IČ 47669624, požádala 

statutární město Přerov o směnu částí pozemků p.č. 4096/1, ost. plocha, o výměře 146 m2, 

p.č. 4105/1, ost. plocha, o výměře 63 m2, p.č. 6587, ost. plocha, o výměře1.887 m2, p.č. 

6589, ost. plocha, o výměře 227 m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Pragometal Moravia 
s.r.o., Přerov, dotčených budoucí stavbou silnice I/55 mimoúrovňové křížení s tratí ČD, 
Přerov – Předmostí, které se nachází u křižovatky ulic Velká Dlážka – Polní, za pozemky ve 

vlastnictví statutárního  města Přerova - p.č. 5805/1, ovocný sad, o výměře 6.728 m2, p.č. 

5809/2, ovocný sad, o výměře 1.811 m2, oba v k.ú. Přerov, které se nachází v ul. gen. 
Štefánika, naproti čerpací stanice PHM na ul. 9. května. 
Předpokládaný zábor pozemků ve vlastnictví Pragometal Moravia s.r.o., stavbou 

mimoúrovňového křížení činí celkem 2.323 m2, výměra pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Přerova  činí  celkem 8.638 m2. Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen 
směňovaných nemovitostí. Za účelem směny pozemků je třeba vyhotovit geometrický plán. 
Stavba mimoúrovňové křižovatky není investicí statutárního města Přerova.

Na základě informací od HBH projekt spol. s.r.o., Brno, bude výkupy pozemků pro tuto 
stavbu, jejímž investorem je  ŘSD ČR, správa Olomouc zajišťovat jejich pobočka HBH 
spol s.r.o., v Ostravě. ŘSD se na tomto postupu dohodlo se statutárním městem 
Přerovem s tím, že po ukončení stavby mimoúrovňového křížení ŘSD převede na 
statutární město Přerov pozemky pod chodníky, ostrůvky a zelení.

Na pozemcích v majetku Pragometal Moravia s.r.o., vázne zástavní právo na základě 
zástavní smlouvy ze dne 28.6.2012 ve výši 31.000.000,- Kč. Na pozemky v majetku 
statutárního města Přerova jsou uzavřeny nájemní smlouvy se zahrádkářským svazem 
na dobu neurčitou a jsou zde umístěny stavby.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je  nabídka na  
směnu výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví  Pragometal  Moravia s.r.o., Přerov v 
ul. Polní – Velká Dlážka za pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova v ul. gen. 
Štefánika, 9. května.


