
Pořadové číslo:  27/3.4.1. 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  -  části pozemku  p.č. 

4724/1, v majetku statutárního města Přerova,  za část pozemku p.č. 4669/1, v majetku 

fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí  - části pozemku p.č. 4724/1, geometrickým plánem č. 

6375-101/2016 označené jako díl  „a“ o výměře 247 m2 , v  majetku statutárního města 

Přerova, která bude přisloučena k pozemku p.č. 4641/2 ost. plocha v k.ú. Přerov, za část 

pozemku p.č. 4669/1, geometrickým plánem č. 6375-101/2016 označené jako díl „c“  o 

výměře 581 m2 , v majetku V*** L***, bytem ***, která bude přisloučena  dle GP č. 6375-

101/2016  k dílu „b“ pozemku p.č. 4724/1 ost. plocha v k.ú. Přerov, a to bez doplatku rozdílu 

cen směňovaných pozemků. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 

znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí 

statutární město Přerov. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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

1. návrhu  usnesení  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 na své 43.schůzi dne 5.5.2016 



 

1. schválila záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých věcí v  majetku statutárního 

města Přerova část pozemku p.č. 4724/1  ost. plocha o výměře 248 m2  vše v k.ú. Přerov, za část 

pozemku p.č. 4669/1  ost. plocha  o výměře 581 m2 v k.ú. Přerov, v  majetku V*** L***, bytem ***. 

2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního 

města Přerova směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15  

zast. plocha a nádvoří o výměře 56 m2, p.č. 2637/16  zast. plocha         a nádvoří  o výměře 42 m2,  

p.č. 2637/17 ost. plocha  o výměře 34 m2, p.č. 3345/12  zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2  vše v 

k.ú. Přerov, za část pozemku p.č. 4669/1 ost. plocha o výměře 581 m2  v k.ú. Přerov v  majetku V*** 

L*** bytem ***. 

3. podala návrh Zastupitelstva města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – směnu 

nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15 zast. plocha a nádvoří 

o výměře 56 m2, p.č. 2637/16  zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m2,  p.č. 2637/17 ost. plocha  o 

výměře 34 m2, p.č. 3345/12 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov, za část 

pozemku p.č. 4669/1 ost. plocha o výměře 581 m2 v k.ú. Přerov, v  majetku V*** L*** bytem ***. 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 18. zasedání dne 20.6.2016 neschválilo záměr statutárního 

města Přerova – směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15 

zast. plocha a nádvoří o výměře 56 m2, p.č. 2637/16  zast. plocha a nádvoří  o výměře 42 m2,  p.č. 

2637/17 ost. plocha o výměře 34 m2, p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2, vše v k.ú. 

Přerov, za část pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov, v  majetku V*** 

L***, bytem ***. 

 

Rada města Přerova na své 43. schůzi dne 5.5.2016 schválila záměr směny pozemků uvedených v 

návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na Úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 3.1 do 

17.1.2017.  

Rada města Přerova na své 53. schůzi dne 22.9.2016 schválila uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu oplocení na p.č. 4724/1– smlouva byla uzavřena dne 26.9.2016. 

 

Rada města Přerova na své 66. schůzi dne 6.4.2017 po projednání doporučila Zastupitelstvu města 

Přerova schválit směnu pozemků dle návrhu usnesení.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4724/1, ost. plocha, je ve vlastnictví statutárního města Přerova a nachází se v parku 

Michalov. Pozemek p.č. 4669/1, ost. plocha, se taktéž nachází v Michalově, a je ve vlastnictví V*** 

L***. Statutární město Přerov se vzdalo předkupního práva na pozemek p.č. 4669/1, který byl 

původně v majetku Kazeta Přerov, spol. s r.o., a ten byl následně převeden na paní  V***  L*** s tím, 

že by měla proběhnout směna části tohoto pozemku,  za část pozemku p.č. 4728/1, ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. Na místě samém proběhlo místní šetření k možnému dělení pozemků, za 

účasti zainteresovaných odborů Magistrátu města Přerova, a byl odkonzultován možný návrh na dělení 

pozemků k jejich možné směně. Následně paní L*** požádala statutární město Přerov o směnu částí 

výše uvedených pozemků, do které byly zahrnuty navíc i pozemky v tenisovém areálu p.č. 2637/15, 

p.č. 2637/16,  p.č. 2637/17, p.č. 3345/12,  vše v k.ú. Přerov, které jsou ve vlastnictví statutárního 

města Přerova. Záměr směny pozemků v tenisovém areálu nebyl Zastupitelstvem města schválen.  

Součástí připravované směny částí pozemků p.č  4724/1 a 4669/1 v parku Michalov bylo  vypracování 

geometrického plánu a  dořešení  - oprava chyby v údajích v katastru nemovitostí – doplnění mapové 

značky hranice ochranného pásma a vymazání údajů  o způsobu a typu ochrany nemovitostí. To 

proběhlo v měsíci listopadu 2016. Vzhledem k tomu, že původní oceňovací vyhláška byla platná do 

31.12.2016, nebylo  z časových důvodů možné v prosinci zvládnout vypracování znaleckého posudku 

a následné projednat směnu částí pozemků v Radě a Zastupitelstvu města Přerova.  Pro aktuálnost 

ceny bylo nutné posečkat na vydání novelizované oceňovací vyhlášky platné od 1.1.2017 a ocenit 



pozemky podle ní.  Znaleckým  posudkem  byla stanovena  cena v čase a místě obvyklá   pozemku  v 

majetku statutárního města Přerova  p.č. 4274/1 ve výši 110.500,- Kč a  pozemku v majetku  paní 

Lupačové  p.č. 4669/1 ve výši 261.000,- Kč. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil směnu  - statutární  město  Přerov získá 581 

m2 a paní L*** 247 m2. Paní L*** souhlasí s tím, aby byla provedena směna pozemků bez doplatku 

rozdílu mezi cenami směňovaných částí pozemků. 

 

Koordinační skupina  žádost projednala dne 8.4.2016 a neměla námitky ke směně pozemků v parku 

Michalov a k uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o pozemky v hodnotné 

lokalitě.Zástupce odboru koncepce a strategického rozvoje nedoporučil zahrnout do směny pozemky v 

tenisovém areálu, které byly zahrnuty do původní žádosti.  

 

Komise pro záměry projednala žádost dne 20.4.2016 a  v předmětné záležitosti se neusnesla.  

 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost o řešení 

majetkoprávních vztahů  - směny pozemků v parku Michalov. 

 

 


