
Pořadové číslo:  31/3.4.1 

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 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku statutárního 

města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje směnu nemovitých věcí - části pozemku p.č. 105 ostatní plocha, jiná plocha a části 

pozemku p.č. 106 ostatní plocha, jiná plocha, označených geometrickým plánem č. 6537-

20/2017 vyhotoveným firmou GEOKAM Přerov s.r.o. jako nově vzniklý pozemek p.č. 105 

ostatní plocha jiná plocha o výměře 269 m2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerov 

za část pozemku p.č. 108/1 ostatní plocha manipulační plocha, označenou geometrickým 

plánem č. 6537-20/2017 jako nově vzniklý pozemek p.č. 108/4 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 163 m2 k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem 

Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236 s doplatkem cen ve výši 276 350,-Kč ve 

prospěch statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy. 

 

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: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina doporučuje směnu pozemků realizovat s tím, že navrhuje jednat se SBD o 

odstranění novinového stánku. Nabízená část pozemku p.č. 108/1 je součástí veřejného prostranství. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne  14.12. 2016 podala návrh Radě města Přerova schválit 

záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 



 

R4ada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.1.2017 schválila záměr statutárního města Přerova dle 

návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.8.2017 usnesením č. 3080/75/7/2017 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Části pozemku p.č. 105 a p.č. 106 vše ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. Pozemky se nachází na Kratochvílové ul. v zaplocené dvorní části za domy 

Stavebního bytového družstva Přerov. Zbývající část pozemků p.č. 105 a 106 tvoří veřejné 

prostranství, zeleň před Přerovankou. 

  

Stavební bytové družstvo Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 108/1 ostatní plocha manipulační plocha 

v k.ú. Přerov, který je součástí veřejného prostranství (ostatní plocha před Přerovankou). 

  

Statutární město Přerov obdrželo žádost SBD Přerov, které navrhuje dořešit majetkoprávní vztahy k 

dotčeným pozemkům rozdělením pozemků p.č. 105 a p.č. 106 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerov. Zaplocenou dvorní část by SBD Přerov rádo získalo do svého vlastnictví. Proti tomu 

nabízí část pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov, která tvoří veřejné 

prostranství před Přerovankou. V případě rozdílů cen směňovaných nemovitostí přistoupí SBD k 

možnosti finančního dorovnání. 

  

Cena pozemků vychází ze znaleckého posudku č. 22/17 znalce Jiřího Pazdery, kdy cena v čase a místě 

obvyklá nově vzniklého pozemku p.č. 105 v k.ú. Přerov činí 349 700,-Kč t.j. 1300,- Kč/m2. Cena 

nově vzniklého pozemku p.č. 108/4 v k.ú. Přerov činí 73 350,- Kč t.j. 450,- Kč/m2. Rozdíl 

směnovaných nemovitostí činí 276 350,-Kč, který uhradí Stavební bytové družstvo ve prospěch 

statutárního města Přerov. 

  

Záměr směnit části pozemků uvedené v návrhu usnesení byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu 

města Přerova od 16.1.2017 do 30.1. 2017. 

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je dořešení majetkoprávních vztahů k 

pozemkům p.č. 105 a p.č. 106 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov a pozemku 

p.č. 108/1 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví SBD Přerov.  

 

 


