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Název materiálu:

Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova částí  pozemků  p.č. 
2625/1,  p.č.  2626,   p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 ruší své usnesení č. 605/14/3/2012 ze 14 zasedání Zastupitelstva města Přerova, ze 
dne 5.12.2012.

2 schvaluje směnu části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha, díl "g, "o výměře 119 m2, 

část pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 m2, část pozemku p.č. 

5082, ostatní plocha, díl "w", o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 2625/1, zahrada, 

díl "h", o výměře 26 m2 vše v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, 
ze dne 18.11.2013, ve vlastnictví statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 
2627/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013, ze 
dne 18.11.2013, označený jako díl "s" pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha, o výměře 

20 m2 , dále díl "p", o výměře 37 m2 a díl "o", o výměře 3 m2 vše v k.ú. Přerov, ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov, Kratochvílova 6, Přerov I-Město bez 
doplatku rozdílu cen. Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem (tj. 
návrh na vklad vlastnického práva, znalecký posudek, geometrický plán).

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 92. schůzi dne 4.6.2014 usnesením č. 3466/92/6/2014 schválila 
záměr statutárního města Přerov dle návrhu usnesení.



Rada města Přerova na své 97 dne 25.8.2014  podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerovasměnit uvedené nemovitosti  dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v zahrádkářské kolonii v lokalitě U sv. 
Jakuba (pod nemocnicí u kapličky). Části pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 
5074/3 a p.č. 5082 v k.ú. Přerov (ve vlastnictví statutárního města Přerov) užívají jednotliví 
žadatelé ( zahrádkáři) na základě nájemních smluv. Žadatelé zde na základě stavebního 
povolení vydaného Stavebním úřadem Přerov v minulosti vystavěli také zahrádkářské objekty 
( chatky), které jsou v jejich vlastnictví. 
V r. 2004 požádali vlastníci staveb rekreačních objektů statutární město Přerov o převod 
pozemků pod stavbami a částí pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3 a p.č. 
5082 v k.ú. Přerov, které užívají jako zahrádky. Vzhledem tomu, že nebylo možné tyto 
pozemky odprodat, bylo obtížné zajistit přístup na jednotlivé pozemky, poněvadž se v 
sousedství nachází pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov, bylo třeba 
nejprve dořešit právní vztah k části pozemku ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov. 
Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 605/14/3/2012 po projednání schválilo úplatný 
převod pozemků pod stavbami a částí pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 
5074/3 a p.č. 5082 v k.ú. Přerov.
Uvedený převod nebyl realizován z důvodu překonání geometrického plánu č 5028-54/2009 
ze dne 6.4.2011. Z tohoto důvodu bylo třeba vyhotovit nový geometrický plán č. 5761-
93/2013, podle kterého je opětovně předložen záměr statutárního města Přerova dle návrhu 
usnesení. 
Z tohoto důvodu je třeba nejprve zrušit usnesení č. 605/14/3/2012 a nahradit je novým 
usnesením.

Po dohodě dotčených vlastníků pozemků a Římskokatolické farnosti Přerov byl podán návrh 
na dělení a scelování pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2626, p.č. 2625/1, 2627/1, p.č. 5074/3 a p.č. 
5082 vše v k.ú. Přerov. Přístup na nově vzniklé pozemky je zajištěn z pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Přerov, řešen v územním rozhodnutí č. 21/2014 Stavebního úřadu Přerov 
ze dne 11.2.2014. Územním rozhodnutím č. 55/2014 ze dne 30.3.2010 došlo ke změně využití 
tohoto území. Uvedená rozhodnutí jsou promítnuta v novém geometrickém plánu č. 5028-
54/2009 na rozdělení pozemku, změnu hranic a změnu druhu pozemku.

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a směna nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova byl schválený Radou města Přerova, usnesení č. 3466/92/6/2014 a 
zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 6.6.2014 do 20.6.2014.

Statutární město Přerov směňuje části pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerov a to, 

díly h,g,m,w, o celkové výměře 168 m2 ( částka 38640,- Kč), za části pozemku ve vlastnictví 

Římskokatolické farnosti Přerov, označené díly o,p,s, o celkové výměře 60 m2 ( částka 

13800,-Kč). Rozdíl směňovaných pozemků činí 108 m2 ( částka 24 840,-Kč) ve prospěch 
Římskokatolické farnosti Přerov. Přesto, že uvedená směna nemovitých věcí v návrhu 
usnesení je pro statutární město Přerov nevýhodná, není možné ji realizovat jinak, poněvadž 
Římskokatolická farnost Přerov není ochotna doplatit rozdíl ceny směnovaných nemovitostí, 
tudíž by následně nebylo možné realizovat převody pozemků v zahrádkářské kolonii pro 
jednotlivé zahrádkáře. 



Důvodem předložení a projednání převodu částí pozemků, které se nachází v 
zahrádkářské kolonii pod Nemocnicí je žádost jednotlivých zahrádkářů, kteří již 
několik let usilují o převod. Převod nebylo možné dořešit z důvodu špatného přístupu na 
jednotlivé zahrádky. Po dohodě s ostatnímu vlastníky dotčených pozemků ( zahrádkáři, 
Římskokatolickou církví, Pozemkovým fondem ČR, a Zahrádkářským svazem) se 
podařilo zajistit přístup na vzniklé zahrádky tak, jak požadoval Stavební úřad Přerov 
("Rozhodnutí č. 55/2014") z pozemku statutárního města Přerova až nyní.


