
Pořadové číslo:  23/3.4.1. 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 

684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření 

Dodatku č. 2 budoucí směnné smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 5.1.2009, 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010, mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov a společností ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 

2834/33, IČ 25819895, jako vlastníkem pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve 

znění dle přílohy č. 1.  

Dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje tak, že předmětem smlouvy bude závazek 

smluvních stran uskutečnit směnu pozemků p.č. 465/3, ostatní plocha, o výměře 29 m2, p.č. 

465/4, ostatní plocha, o výměře 8 m2, p.č. 649/25, ostatní plocha, o výměře 224 m2, p.č. 

649/26, ostatní plocha, o výměře 219 m2, p.č. 684/13, ostatní plocha, o výměře 185 m2 

všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o. do vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov o výměře cca 1900 m2 z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o. Současně se 

tímto dodatkem ze smlouvy vyjímá jedna z podmínek uzavření směnné smlouvy - kolaudace 

stavby „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV-Kozlovic“. V ostatním se ujednání 

smlouvy nemění. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 



2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 57. schůzi dne 24.11.2016, kdy podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění schválit. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2 a 

pozemek p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2 (vzniklý oddělením z původní p.č. 649/11) 

všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova tvoří účelovou komunikaci do východní části zahrádkářské 

kolonie pod nemocnicí.  

Pozemky p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova se nacházejí podél silnice II/434 z Přerova do Kozlovic.  

Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, 

Seifertova 2834/33 (dále jen ADVISER) a v katastru nemovitostí je k nim zapsáno předkupní právo 

pro statutární město Přerov podle § 101 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon).  

  

Pozemek p.č. 2579 trvalý travní porost o celkové výměře 3084 m2 v k.ú. Přerov se nachází po levé 

straně komunikace z Přerova do Kozlovic (za budovou patrových garáží). Přes část tohoto pozemku 

vede nezpevněná účelová komunikace zajišťující přístup do zahrádkářské kolonie pod nemocnicí a 

podél silnice z Přerova do Kozlovice zde vedl dnes již nevyužívaný panelový chodník. Zbývající část 

tohoto pozemku je nevyužívaná, zarostlá náletovými dřevinami. Pozemek je ve vlastnictví statutárního 

města Přerova.  

  

Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě směnné ze dne 5.1.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

24.8.2010, se město Přerov zavázalo část pozemku p.č. 2579 o výměře cca 1900 m2 v k.ú. Přerov 

směnit se společností ADVISER spol. s r.o. za pozemky o celkové výměře cca 700 m2 - části 

původního pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Př. dotčeného účelovou komunikací k zahrádkám 

a část dotčenou umístěním veřejně prospěšné stavby přeložka silnice II/434 m.č. Kozlovice včetně 

souběžné cyklostezky a dále za pozemek p.č. 684/13 dotčený také stavbou umístěním veřejně 

prospěšné stavby přeložka silnice II/434 m.č. Kozlovice včetně souběžné cyklostezky. Podmínkou 

uzavření směnné smlouvy je dle provedení výmazu zástavního práva váznoucího na pozemcích p.č. 

649/11 a p.č. 684/13 v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku ADVISER. Geometrický plán na oddělení 

směňovaných částí pozemků bude objednán po kolaudaci staveb „Kanalizace Kozlovice“ a „Přeložka 

silnice II/434 – obchvat Přerova IV-Kozlovic“ a předložení výpisu z KN na pozemky p.č. 649/11 a 

p.č. 684/13 v k.ú. Kozlovice u Přerova ze strany společnosti ADVISER s.r.o., kde v části C-LV 

nebude zápis o zatížení pozemku zástavním ani jiným věcným právem. Směna bude realizována s 

doplatkem rozdílu cen pozemků stanovených na základě znaleckého posudku. Náklady spojené s 

realizací směny budou účastníky hrazeny rovným dílem. 

  

Nyní se ADVISER obrátila na statutární město Přerov s žádostí o změnu podmínek budoucí směnné 

smlouvy. Od doby uzavření budoucí směnné smlouvy došlo dle podkladů GISu k rozdělení pozemku 

p.č. 649/11 způsobem, který odpovídá sjednanému rozsahu směny pozemků. Z pozemku p.č. 649/11 

byla oddělena část vedená v katastru nemovitostí jako p.č. 649/25, která je dotčena účelovou 

komunikací k zahrádkám a část vedená v katastru nemovitostí jako p.č. 649/26, která je dotčena 

umístěním veřejně prospěšné stavby - přeložka silnice II/434 m.č. Kozlovice, včetně souběžné 

cyklostezky. Společnost ADVISER požádala o možnost vyjmutí podmínky uzavření směnné smlouvy 



až po kolaudaci stavby „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV – Kozlovic“, jejímž investorem 

je Olomoucký kraj. Důvodem je skutečnost, že rozsah záboru pozemku pro tuto stavbu byl vymezen 

územním rozhodnutím a v souladu s ním byla z původního pozemku p.č. 649/11 oddělena část nově 

označená jako p.č. 649/26. Není však zřejmé, v jakém časovém horizontu bude tato stavba 

Olomouckým krajem realizována.  

Stavba „Kanalizace Kozlovice“ byla zkolaudována počátkem letošního roku, kdy investorem této 

stavby byla společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Část kanalizace vede přes pozemek p.č. 

2579 v k.ú. Přerov, kdy tato část nebude předmětem směny a zůstane v majetku města Přerova.  

Z výpisu z katastru nemovitostí dále vyplývá, že pozemky v majetku ADVISER navržené ke směně 

nejsou již zástavním, ani jiným věcným právem zatíženy. 

  

Z uvedených důvodů vyplývá, že by bylo možno zrušit poslední podmínku uzavření směnné smlouvy 

– tj. realizace stavby „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV – Kozlovic“ a směnu pozemků 

realizovat již nyní. 

Vzhledem ke skutečnosti, že na pozemek p.č. 649/25 v k.ú. Kozlovice u Přerova navazují pozemky 

p.č. 465/3 a p.č. 465/4 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, které jsou také v majetku ADVISER a které 

jsou dotčeny účelovou komunikací k zahrádkářské kolonii, kdy k těmto pozemkům je zapsáno 

předkupní právo pro statutární město Přerova, bylo sjednáno zahrnout do směny i tyto pozemky o 

celkové výměře 37 m2. 

V případě schválení uzavření Dodatku č. 2 dle návrhu usnesení bude vyhotoven geometrický plán na 

oddělení části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov v majetku města Přerova ohraničené vedením 

kanalizace v horní hraně svahu na komunikací vedoucí k zahrádkové kolonii pod nemocnicí a vedením 

NN za panelovou cestou podél komunikace vedoucí z Přerova do Kozlovic. Směna bude realizována s 

doplatkem rozdílu cen pozemků stanoveném na základě znaleckého posudku.  

Koordinační skupina na 14. jednání dne 22.7.2016 neměla k navrhované změně podmínek budoucí 

směnné smlouvy a k uzavření dodatku dle návrhu usnesení námitek. 

Komise pro záměry na 20. jednání dne 12.9.2016 doporučila uzavření Dodatku č. 2 budoucí směnné 

smlouvy schválit. 

Vzhledem k tomu, že se navrhuje dodatkem změnit - rozšířit - rozsah nabývaného majetku městem a 

mění se podmínky uzavření směnné smlouvy, bylo uzavření dodatku nejprve schváleno jako záměr 

města na 54. schůzi konané dne 5.10.2016. Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve lhůtě 

od 10.10. do 24.10.2016. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření dodatku směnné smlouvy, 

kterým se upravují podmínky uzavření směnné smlouvy a rozšiřuje rozsah pozemků 

nabývaných městem Přerov o 37 m2. Pozemky se nacházejí po levé straně komunikace z 

Přerova do Kozlovic, za budovou patrových garáží.  

 

 


