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Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. st. 278, p.č. 
st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, 
p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 
236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, části p.č. 238/12, 
p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, části p.č. 238/36, 
p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 všechny v k.ú. 
Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje změnu svého usnesení č. 979/22/3/2014, bod 1 přijatého na 22. jednání dne 10.2.2014, tak, 
že se usnesení mění a doplňuje a nově zní takto:
Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí -

pozemků p.č. st. 278, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 173 m2, p.č. st. 538, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 41 m2, p.č. st. 539, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 486 m2, p.č. st. 540, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 447 m2, p.č. 30/22, ostatní plocha, o výměře 75 m2, p.č. 216/6, 

trvalý travní porost, o výměře 2707 m2, p.č. 216/9, ostatní plocha, o výměře 24908 m2, p.č. 216/20, 

trvalý travní porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, ostatní plocha, o výměře 1085 m2, p.č. 216/25, 

ostatní plocha, o výměře 152 m2, p.č. 216/31, ostatní plocha, o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ostatní 

plocha, o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ostatní plocha, o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní 

porost, o výměře 902 m2 p.č. 236/1, ostatní plocha, o výměře 2189 m2, p.č. 236/2, ostatní plocha, o 

výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ostatní plocha, o výměře 2054 m2, p.č. 236/5, ostatní plocha, o výměře 

3902 m2, p.č. 237, ostatní plocha, o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ostatní plocha, o výměře 4580 m2, 

p.č. 238/4, ostatní plocha, o výměře 561 m2, p.č. 238/6, ostatní plocha, o výměře 645 m2, p.č. 238/11, 

ostatní plocha, o výměře 291 m2, části p.č. 238/12, ostatní plocha, o výměře cca 312 m2, p.č. 238/16, 



ostatní plocha, o výměře 13 m2, p.č. 238/17, ostatní plocha, o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ostatní 

plocha, o výměře 586 m2, p.č. 238/29, ostatní plocha, o výměře 1080 m2, p.č. 238/32, ostatní plocha, 

o výměře 450 m2, části p.č. 238/36, ostatní plocha, o výměře cca 900 m2, p.č. 239/1, trvalý travní 

porost, o výměře 310 m2, p.č. 239/3, trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ostatní 

plocha, o výměře 10136 m2, p.č. 360/3, ostatní plocha, o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ostatní plocha, 

o výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 520/2, ostatní plocha, o výměře 3 

m2 všechny v k.ú. Předmostí (ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 

14617099) a p.č. 238/28, ostatní plocha, o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí (dnes ve vlastnictví 
společnosti PMS Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, IČ: 47676647) za část pozemku 

p.č. 1040, orná půda, o výměře 83162 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova (ve vlastnictví statutárního města 
Přerova).

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala záležitost aktuálního rozsahu směňovaných pozemků na 4. jednání 
dne 19.2.2016 s kladným stanoviskem – směna zahrnuje všechny pozemky ve vlastnictví PMS Přerov 
a.s. potřebné pro stavbu Mamutova a dále pozemky v ploše veřejných prostranství, sportoviště, tvořící 
vodní plochu – rybník včetně navazujících pozemků a pozemky zahrádek vklíněné mezi pozemky v 
majetku města.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 13. zasedání dne 24.2.2016 doporučila Radě města Přerova schválit směnu 
pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení.

Místní výbor Předmostí:

Místní výbor Předmostí podporuje realizaci Mamutova a směnu pozemků doporučuje.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost na 39. schůzi konané dne 3.3.2016. O výsledku bude 
Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto materiálu na zasedání 
zastupitelstva.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje směnu pozemků dle návrhu usnesení. Do 
směny jsou zahrnuty všechny pozemky dotčené navrhovanou stavbou Mamutova a další pozemky ve 
vlastnictví PMS Přerov a.s., které se nachází v plochách veřejných prostranství a je k nim zřízeno 
předkupní právo pro statutární město Přerov, pozemky v ploše sportoviště, areálu bývalého koupaliště, 
tvořící rybník a přilehlé pozemky a pozemky zahrádek vklíněné mezi pozemky města. Nabízená část 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova je určena pro výstavbu rodinných domů a PMS Přerov 
a.s. pozemek hodlá takto využít.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov má záměr vybudovat víceúčelový areál „Mamutov“ a to v lokalitě bývalé 
cihelny na ul. Hranická v místní části Předmostí a na navazujících zalesněných pozemcích tvořících 
kopec zvaný „Skalka“ a přilehlých zatravněných plochách. Tento záměr trvá od r. 2008, kdy 



Zastupitelstvo města Přerova na 18. zasedání dne 13.10.2008 schválilo záměr města vybudovat 
víceúčelový areál „Mamutov“ v Předmostí. Následně proběhla jednání s vlastníkem pozemků 
dotčených areálem Mamutova společností PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35. Na 
základě těchto jednání byla dne 23.9.2009 se společností PMS Přerov a.s. uzavřena smlouva o nájmu 
pozemků – části p.č. 216/9 o výměře cca 4460 m2, části p.č. 238/12 o výměře cca 375 m2, p.č.216/6, 
p.č. 216/20, p.č. 216/31, p.č. 216/33, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, 
p.č. st. 278, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/40 (původně ZE-PK 216/9) vše v k.ú. Předmostí na dobu 
určitou 20 let za účelem vybudování areálu Mamutova s tím, že výhledově budou pozemky směněny. 
Výše nájmu byla stanovena ve výši daně z nemovitostí. 
Na základě požadavku odboru koncepce bylo navrženo, aby současně se směnou pozemků pro 
Mamutov byly směněny další pozemky ve vlastnictví PMS Přerov a.s. v k.ú. Předmostí, které jsou 
součástí veřejných prostranství pro dopravu – a to jižní část p.č. 216/9, p.č. 30/22, p.č. 216/32 vše v 
k.ú. Předmostí. Společnost PMS Přerov a.s. souhlasila s převodem těchto pozemků a následně nabídla 
ke směně i pozemky p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4 a p.č. 368/4 vše v k.ú. Předmostí, které se 
nachází v lokalitě zvané Hliník (rybník a navazující pozemky). Záležitost směny pozemků ve 
vlastnictví PMS Přerova a.s. byla projednána na 6. jednání koordinační skupiny dne 9.4.2010, která 
vyslovila souhlas se směnou a doporučila ke směně pozemek p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova, ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. 
PMS Přerov a.s. souhlasilo se směnou pozemků v k.ú. Předmostí (v areálu Mamutova, tvořící veřejné 
prostranství a v lokalitě Hliník) za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova s tím, že směna 
bude realizována na základě ocenění pozemků tak, aby byly směňovány pozemky stejné hodnoty. 

Pro informaci v r. 2010 byly pozemky navržené ke směně oceněny a cena za 1 m2 pozemku p.č. 1040 

v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku města byla stanovena ve výši – 250,- Kč/m2 cena administrativní a 

350,- Kč/m2 cena v místě a čase obvyklá. 
U pozemků ve vlastnictví PMS Přerov a.s. p.č. st. 278, p.č. 216/6, části p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 
216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/33, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 
238/2, část p.č. 238/12, p.č. 238/16, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 216/40, p.č. 216/39, p.č. 520/2, 

p.č. 30/22 vše v k.ú. Předmostí činila cena administrativní 55,60,- Kč/m2 a cena v místě a čase 

obvyklá 350,- Kč/m2. U pozemků p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4 vše v k.ú. Předmostí - cena 

administrativní u p.č. 357/1 - 65,19 Kč/m2 a u p.č. 360/3,4 - 35,70 Kč/m2 a cena v místě a čase 

obvyklá 50,- Kč/m2.
Vzhledem k blížícím se volbám do zastupitelstev obcí na podzim r. 2010 nedošlo k rozhodnutí o 
směně pozemků v orgánech města.
V září 2011 odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel nový požadavek odboru koncepce a 
strategického rozvoje na rozšíření pozemků dotčených areálem Mamutova - pěšinou vedoucí kolem 
centrální části Mamutova. Trasa pěšiny byla navržena m.j. i přes část pozemku p.č. 238/4 v k.ú. 
Předmostí ve vlastnictví společnosti PMS Přerov a.s., část pozemku p.č. 238/29 v k.ú. Předmostí, ve 
vlastnictví p. Vladimíry Kadlčákové a přes část pozemku p.č. 238/28, ve vlastnictví společnosti PMS 
Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261. S paní Kadlčákovou bylo dohodnuto pozemek p.č. 
238/29 vykoupit. Převod pozemku do majetku města byl schválen Zastupitelstvem města Přerova. K 
realizaci výkupu však nedošlo, protože pozemek byl však zatížen zástavním právem pro PMS Přerov 
a.s. a v mezičase došlo k přechodu vlastnictví na tuto společnost. Dnes je tedy pozemek veden v 
katastru nemovitostí jako vlastnictvím společnosti PMS Přerov a.s . 
Odbor správy majetku a komunálních služeb jednal s vlastníky pozemků p.č. 238/4 a p.č. 238/28 v k.ú. 
Předmostí - společností PMS Přerov a.s. a společností PMS Reality a.s. o převodu pozemků do 
majetku města s kladným stanoviskem (Společnost PMS Reality a.s. je propojena se společností PMS 
Přerov a.s. osobou člena představenstva PMS Reality a.s. a současně člena dozorčí rady PMS Přerov 
a.s. Mgr. Antonína Poláka a člena dozorčí rady PMS Reality a.s. a současně prokurou PMS Přerov a.s. 
Ing. Petrem Fridrichem).
PMS Přerov a.s. dále na tomto jednání nově nabídla ke směně i zbývající část pozemku p.č. 216/9, na 
které se nachází fotbalové hřiště a areál bývalého koupaliště. Dále společnost nabídla i pozemky pod 
budovami – p.č. st. 540 - fotbalová tribuna (budova ve vlastnictví společnosti KMK Zubr Přerov), p.č. 
st. 539 - provozní budova bývalého koupaliště a p.č. st. 538 - budova přečerpávací stanice (obě ve 



vlastnictví MFP paper s.r.o.). Tehdejší náměstek primátora p. Zácha dal podnět, aby odbor koncepce 
prověřil, zda společnosti PMS Přerov a.s. a PMS Reality s.r.o. nejsou vlastníky dalších pozemků, které 
tvoří veřejná prostranství a tyto pozemky byly také zahrnuty do bloku směňovaných pozemků.
Odbor koncepce zaslal seznam všech pozemků ve vlastnictví obou společností v k.ú. Předmostí a v 
k.ú. Přerov. V k.ú. Přerov je společnost PMS Přerov a.s. vlastníkem či spoluvlastníkem pozemků pod 
bytovými domy. V k.ú. Předmostí je společnost PMS Přerov a.s. m.j. vlastníkem pozemku p.č. 239/3, 
který tvoří veřejné prostranství a p.č. 238/11, který tvoří místní komunikaci. Dále pozemky p.č.
238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/32, které tvoří z části účelovou komunikaci sloužící k přístupu k 
zahrádkám ve vlastnictví statutárního města Přerova a jednak pozemky zahrádek a tvoří jeden funkční 
celek se sousedními pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerova. Všechny tyto pozemky v k.ú. 
Předmostí byly zahrnuty do směny. 
V lednu 2013 proběhlo další jednání se zástupci PMS Přerov a.s., zástupci odboru správy majetku a 
komunálních služeb a zástupci odboru koncepce a strategického rozvoje. Cílem jednání bylo stanovit 
způsob dělení směňovaného pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. Zástupci PMS Přerov a.s. 
obdrželi podklady pro zpracování studie zástavby pozemku. Na základě těchto podkladů byla 

připravena předloha – záměr směny pozemků v k.ú. Předmostí (o výměře cca 86.000 m2) ve 
vlastnictví PMS Přerov a.s. za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova (o výměře cca 87.000 

m2) ve vlastnictví statutárního města Přerova s tím, že případný doplatek rozdílu cen pozemků 
stanovený na základě znaleckého posudku společnost PMS Přerov a.s uhradí.
Tato předloha byl předložena Zastupitelstvu města Přerova na 17. zasedání dne 15.4.2013, které 
schválilo:“.. záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. st. 278, zast.pl., o výměře 173 

m2, p.č. 30/22, ost. pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý travní porost, o výměře 2707 m2, p.č. 

216/9, ost.pl., o výměře 25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, 

ost.pl., o výměře 1168 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 m2, p.č. 216/31, ost.pl., o výměře 1301 

m2, p.č. 216/32, ost.pl., o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl., o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý 

travní porost, o výměře 902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 2189 m2, p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 

6217 m2, p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o výměře 3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o 

výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č. 238/4, ost.pl. o výměře cca 70 m2, 

p.č. 238/6, ost.pl., o výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře 291 m2, části p.č. 238/12, ost.pl., o 

výměře cca 312 m2, p.č. 238/16 o výměře 67 m2, p.č. 238/17, ost.pl. o výměře 461 m2, p.č. 238/26, 

ost.pl., o výměře 586 m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, části p.č. 238/36, ost.pl., o výměře cca 
872 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č. 239/3, trvalý travní porost, o výměře 

394 m2, p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl. o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, 

ost.pl., o výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 520/2, ost. pl., o výměře 3 

m2, p.č. st. 538, zast.pl., o výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je MFP 

paper s.r.o.), p.č. st. 539, zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem budovy č.p. 489 na pozemku je 

MFP paper s.r.o.) a p.č. st. 540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na 

pozemku je KMK ZUBR PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o celkové výměře cca 86.000 m2) ve 
vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 a pozemku p.č. 238/28, 

ost.pl., o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 
Hanušovice, IČ: 47676647, za část pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. 
Újezdec u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerova.“
V druhé polovině r. 2013 byl řešen výmaz předkupního práva k pozemkům p.č. 216/24, p.č. 238/16 a 
p.č. 239/1 vše v k.ú. Předmostí – resp. k jejich částem, které jsou součástí areálu FKK spol. s r.o. a 
PMS Přerov a.s. řešilo převod těchto pozemků do majetku FKK spol. s r.o. a v této souvislosti byla na 
22. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10.2.2014 schválena změna usnesení č. 729/17/3/2013 
přijatého na 17. zasedání konaném dne 15.4.2013 tak, že se upravila výměra směňovaných pozemků –

u p.č. 216/24 na novou výměře 1085 m2 a u pozemku p.č. 238/16 na novou výměru 13 m2 a schválil 
výmaz předkupního práva k části p.č. 216/24 a části p.č. 238/16, které se následně převedly z majetku 
PMS Přerov a.s. do majetku FKK spol. s r.o.
Následně byla vyžádána stanoviska správců sítí uložených v pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u 



Přerova s ohledem na budoucí zástavbu rodinnými domy. Na základě těchto vyjádření bylo zadáno 
vyhotovení geometrického plánu na vytýčení inženýrských sítí včetně ochranného pásma a na 
podkladě tohoto plánu byl vypracován geometrický plán na rozdělení pozemku. Tímto geometrickým 
plánem č. 601-107/2014 byl pozemek p.č. 1040 rozdělen na čtyři části, kdy část označená novým p.č. 

1040/1 o výměře 83162 m2 byla navržena ke směně se společností PMS Přerov a.s.
Nyní došlo k aktualizaci podkladů pro realizaci směny pozemků odborem koncepce, který navrhl 
převod celých pozemků p.č. 238/28 a p.č. 238/29, které sice nejsou dotčeny stavbou Mamutova v 
plném rozsahu, ale mohou být využity v průběhu stavby pro zpřístupnění staveniště a doporučil i 
převod p.č. 238/36 do majetku města. Pozemek p.č. 238/4 není nově součástí areálu Mamutova, ale k 
tomuto pozemku je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov (dle územního plánu je 
pozemek vymezen pro plochy veřejných prostranství – městská zeleň) a proto je navrhováno zahrnout 
jej do směny v plném rozsahu. Realizace směny pozemků je tedy v současnosti připravena k realizaci, 
je třeba jen zadat vyhotovení znaleckých posudků na stanovení výše rozdílu cen směňovaných 
nemovitostí. Vzhledem k tomu, že od schválení záměru uplynul více jak 1 rok, byla provedena 
aktualizace pozemků – označení a výměr dle katastru nemovitostí. Protože byly zjištěny změny výměr 
a rozsahu nabývaných pozemků a protože došlo ke změně vlastníka pozemku p.č. 238/29 je 
předkládána ke schválení změna usnesení. 
Předkládaný seznam směňovaných pozemků v k.ú. Předmostí byl odsouhlasen ze strany PMS Přerov 
a.s. jako konečný na jednání dne 1.3.2016. U pozemku p.č. 238/36 požaduje PMS Přerov a.s., aby část 

pozemku trojúhelníkového tvaru o výměře cca 600 m2 - navazující na pozemky u tří domů nebyla 
předmětem směny – tuto část má PMS Přerov a.s. záměr odprodat vlastníkům těchto domů ještě před 
realizací směny s městem. Toto řešení je ze strany města akceptovatelné, neboť předmětná část 
pozemku není stavbou Mamutova dotčena. Současně bylo ze strany PMS Přerov a.s. potvrzeno, že 
pozemek p.č. 238/28, který je v současné době ve vlastnictví společnosti PMS Reality a.s., bude před 
realizací směny převeden do majetku společnosti PMS Přerov a.s. Z tohoto důvodu je zahrnut do 
seznamu směňovaných pozemků v návrhu usnesení.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání změna usnesení týkající se směny 
pozemků v k.ú. Předmostí, které jsou dotčeny areálem Mamutova, nebo tvoří veřejná 
prostranství, nebo sousedí s pozemky v majetku města.


