
Pořadové číslo: 23/4.4.3

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 16.4.2014

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
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku p.č. 621 
v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Popovice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 ruší své usnesení č. 690/16/3/2013 ze dne 4.2.2013.

2 schvaluje směnu části pozemku p.č. 621, orná půda, dle geometrického plánu č. 

1085-98/2012 označenou jako pozemek p.č. 621/4, orná půda, o výměře 624 m2, v 
k.ú. Předmostí, ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 25/1, 
orná půda, dle geometrického plánu č. 225-181/2013 označenou jako pozemek p.č. 

25/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 283 m2, v k.ú. Popovice u 
Přerova, ve vlastnictví A*** O***, s doplatkem rozdílu cen směňovaných 
nemovitostí ve výši 172.300,- Kč, ve prospěch statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 17.5.2013 neměla připomínek k majetkoprávní 
dispozici.



Komise pro záměry

Komise pro záměry na svém jednání 5.6.2013  doporučila  Radě města Přerova podat návrh 
ZM zrušit jeho usnesení č. 690/16/3/2013 ze dne 4.2.2013 a zároveň schválit záměr StMPr -
směnu předmětných pozemků. 

Rada města

Rada města Přerova na své  86. schůzi dne 5.3.2014 podala návrh ZM zrušit  své usnesení č. 
690/16/3/2013 ze dne 4.2.2013 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu 
dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 621 v k.ú. Předmostí se nachází v místní části Přerov II- Předmostí na ul. U 
dráhy ve vlastnictví statutárního města Přerov. Pozemek je dotčen trasou plynovodu spojenou 
s ochranným pásmem. Žadatel byl o tomto informován, přesto na převodu trvá.

Pozemek p.č. 25/1, orná půda, ve vlastnictví A. O***se nachází za zahradami na ul. Hanácká 
a je dotčen rozšířením místní komunikace.

Pan A***O***, požádal statutární město Přerov o odprodej části pozemku p.č. 621, orná 

půda, o výměře 624 m2. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 16. zasedání dne 4.2.2013 usnesením č. 690/16/3/2013 
schválilo úplatný převod části pozemku p.č. 621, orná půda, dle geometrického plánu č. 1085-

98/2012, označenou jako pozemek p.č. 621/4, orná půda, o výměře 624 m2 v k.ú. Předmostí 
do vlastnictví A***O***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 299.520,-Kč, tj. 

480,-Kč/m2.

Před uzavřením kupní smlouvy požádalo oddělení správy ostatního majetku a komunálních 
služeb v souvislosti se zpevněním účelové komunikace (na pozemku p.č. 163 v k.ú. Popovice 
u Přerova) pana ***, zda by část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Popovice u Přerova, dotčenou 
rozšířením komunikace nepřevedl do vlastnictví statutárního města Přerova. Pan O*** sdělil, 
že souhlasí s rozšířením účelové komunikace v šíři 1m po celé délce pozemku p.č. 25/1 v k.ú. 

Popovice u Přerova, tj. celkem 283 m2.

Na základě této skutečnosti byly Radě města Přerova na její 67. schůzi dne 12.6.2013
předloženy nově vzniklé skutečnosti a RM svým usnesením č. 2528/67/6/2013: 

1. podala návrh ZM zrušit jeho usnesení č. 690/16/3/2013 ze dne 4.2.2013.

2. schválila záměr StMPr - směnu části pozemku p.č. 621, orná půda, o výměře cca 600 m2, v 
k.ú. Předmostí, ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 25/1, orná půda, o výměře cca 224 



m2, v k.ú. Popovice u Přerova, ve vlastnictví A***O***

Záměr StMPr - směna byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 
17.6. do 1.7.2013.

Na základě usnesení RM bylo objednáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení části 
pozemku p.č. 25/1, v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví A. O***.

Dle geometrického plánu č.255-181/2013 ze dne 18.11.2013 je část pozemku p.č. 25/1, 

označená jako pozemek p.č. 25/9, ost. pl., ost. komunikace, o výměře 283 m2, v k.ú. Popovice 
u Přerova. Náklady za jeho vyhotovení činily 7.200,-Kč. 

Náklady za vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 621, nově 

pozemek p.č. 621/4, orná půda, o výměře 624 m2, v k.ú. Předmostí činily 6.000,-Kč.

Po vyhotovení GP na pozemek p.č. 25/9 bylo objednáno vyhotovení znaleckého posudku na 
ocenění pozemku p.č. 621/4, v k.ú. Předmostí a i pozemku p.č. 25/9, v k.ú. Popovice u 
Přerova.

Cena v čase a místě obvyklá, dle znaleckého posudku č. 03/14, pozemku p.č. 621/4, v k.ú. 

Předmostí činí 312.000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2. ( Administrativní cena činí 131.210,- Kč, tj. 

210,27 Kč/m2.)

Cena v čase a místě obvyklá, dle znaleckého posudku č. 03/14, pozemku p.č. 25/9, v k.ú. 

Předmostí činí 139.700,- Kč, tj. 493,63 Kč/m2. (Administrativní cena činí 139 700,- Kč, tj. 

493,63 Kč/m2.)

Rozdíl obvyklých cen směňovaných nemovitostí činí 172.300,- Kč ve prospěch StMPr.
Náklady za vyhotovení znaleckého posudku obou pozemků činí celkem 3.993,-Kč. 

Náklady vzniklé v souvislosti se směnou pozemků budou řešeny v ujednání směnné smlouvy.

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku budou hrazeny poměrnou částí, tj. každá ze stran 
uhradí 1/2 nákladů a náklady za vyhotovení GP (na oddělení části pozemku p.č. 25/1) budou 
panu *** přeúčtovány. 

Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí účastníci směny každý ve výši podle nabývací hodnoty 
směňovaných nemovitostí. Daňové přiznání vyhotoví statutární město Přerov.

Důvodem předložení a projednávání tohoto materiálu je směna části pozemku p.č. 621, 

orná půda, o výměře 624 m2, v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov, 

za část pozemku p.č. 25/1, orná půda, o výměře cca 283 m2, v k.ú. Popovice u Přerova, 
ve vlastnictví p. A. O***, kterou statutární město Přerov potřebuje za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů, která je dotčena rozšířením účelové komunikace .


