
Pořadové číslo:  36/3.4.2. 

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 12.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

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. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje směnu části pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, která bude 

upřesněna geometrickým plánem, o celkové výměře cca 105 m2 ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za část pozemku p.č. 37 ost. plocha v k.ú. Přerov, která bude upřesněna 

geometrickým plánem, o celkové výměře cca 119 m2 ve spoluvlastnictví (každý id. 1/2) 

T***K***a J*** N*** uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě 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 návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko koordinační skupiny: 

Koordinační skupina na svém jednání dne 28.11.2008 vyslovila souhlas se směnou částí pozemků. 

 

Stanovisko komise pro záměry: 

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 27.5.2015  doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr  směny.  

 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr směny  dne 25.6.2015. 

Stanovisko Rady města Přerova ze dne 8.2.2018 bude sděleno zpravodajem v den konání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 37 ost. plocha, o celkové výměře 1.764 m2 se nachází v ul. Palackého mezi Vysokou 

školou logistiky a školní jídelnou Přerov, Kratochvílova 30 a je ve spoluvlastnictví T*** K*** a 

J***N***. Pozemek p.č. 40/1, zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře 5.251 m2, je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova a tvoří veřejné prostranství mezi školní jídelnou a autobazarem.  

Odbor koncepce a strategického rozvoje zpracoval projektovou dokumentaci pro územní řízení na 

„Rozšíření ulic Palackého v Přerově“. Navrhovaná stavba řeší rozšíření obousměrné komunikace v 

úseku od křižovatky Palackého – Bratrská po křižovatku Palackého. Dr. Skaláka. Součástí projektu je 

vybudování cyklistického obousměrné stezky od křižovatky Palackého - Bratrská po křižovatku 

Palackého - Komenského. Stavba si vyžádá mimo jiné demolici ohradní zdi a trvalý zábor pozemku 

p.č. 37 o výměře cca 119 m2 pro umístění chodníku a cyklostezky. 

Na základě výše uvedeného, požádal odbor rozvoje v roce 2008 o dořešení majetkoprávního vztahu k 

pozemku p.č. 37, který byl ve spoluvlastnictví K***N***a T*** K*** (současní spoluvlastníci T*** 

K*** a J*** N***. Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že paní K. N***převedla v r. 2009 

pozemek p.č. 37 v k.ú. Přerov na svého synovce J*** N***  

  

Rada města Přerova dne 24.4.2008 schválila záměr statutárního města Přerova – převod části pozemku 

p.č. 37 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví K*** N***a T***K***do vlastnictví 

statutárního města Přerova. Poté byli spoluvlastníci osloveni s nabídkou výkupu části uvedeného 

pozemku, se kterou nesouhlasili a požadovali osobní jednání na oddělení majetkoprávním. Jednání za 

účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku p.č. 37 v k.ú. Přerov se uskutečnilo dne 23.10.2008. 

Ze strany N***a K***byl vznesen požadavek: 

- část pozemku p.č. 37 spoluvlastníci navrhli směnit za části pozemku p.č. 40/1, o výměře cca 100 m2, 

část pozemku mezi oplocením a chodníkem a o výměře cca 30 m2, část pozemku nacházející se v 

zaploceném areálu autoservisu pana R.N***, 

- uvedená směna měla být realizována bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. Náklady na 

vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí mělo hradit 

statutární město Přerov. 

- přemístění zděného oplocení mělo provést statutární město Přerov na své náklady s tím, že ze strany 

od Vysoké školy logistiky měla být umístěna brána pro vjezd na pozemek p.č. 40/1. 

  

S novými spoluvlastníky, J. N***a T. K*** proběhly další jednání ohledně směny pozemků, ovšem 

bezvýsledně. 

  

V říjnu r. 2012 proběhlo opakované jednání za přítomnosti J. N*** a p. T. K*** u náměstka 

primátora. Na jednání byly ze strany spoluvlastníků vzneseny nové požadavky a bylo dohodnuto, že 

jejich požadavky budou předloženy k projednání v orgánech obce. 

  

Směna měla být tedy rozšířena o nové požadavky, a to že ujednáním kupní smlouvy mělo být, že 

statutární město Přerov na své náklady: 

- zajistí vybudování nové cihelné zídky v délce cca 22 m (stavba bude provedena v rámci výstavby 

cyklostezky Palackého), ve které bude umístěna brána pro vjezd na pozemek p.č. 37, 

- v prostoru stávající tržnice provede rozebrání a posunutí stávajícího oplocení pozemku dle nové 

vlastnické hranice části pozemku p.č. 40/1 dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 označené jako 

pozemek p.č. 40/10 v k.ú. Přerov, 

- část pozemku p.č. 40/1 dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 označena jako pozemek p.č. 40/10 

v k.ú. Přerov bude výškově upravena na stávající výškovou úroveň pozemku.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.11.2012 schválila záměr statutárního města Přerova - směnu 

předmětných částí pozemků.  

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova ve dnech od od 23.11 do 7.12.2012. 

  



Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 10.12.2012 schválilo směnu části pozemku p.č. 37 

ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 jako pozemek p.č. 37/6, ost. plocha o 

výměře 130 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví T*** K***a J*** N***za části pozemku p.č. 40/1 zast. 

plocha a nádvoří, označené dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 jako pozemky p.č. 40/10 ost. 

plocha, o výměře 89 m2 a p.č. 40/11, ost. plocha, o výměře 41 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. Směna pozemků měla být realizována bez doplatku rozdílu ceny 

směňovaných pozemků 

J.*** a T.K*** byl zaslán návrh směnné smlouvy, kterou však odmítli podepsat s tím, že požadovali 

jakékoliv potvrzení, či jinou formu záruky, že projektová dokumentace pro příslušnou stavbu obsahuje 

závazek stavebníka, StMPr, vybudovat zpevněný vjezd na pozemek p.č. 37 v k.ú. Přerov (pro nákladní 

vozidla).  

  

Proběhlo několik dalších zdlouhavých jednání mezi odborem správy majetku a J.N*** a T.K*** 

Na těchto jednáních bylo dohodnuto, že se bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné, ve 

které budou zapracovány podmínky p.K*** a p. N*** 

Statutární město Přerov se zavazuje, že na své náklady zajistí ve prospěch J.N*** a T.K*** 

• vybudování zpevněného vjezdu z ulice Palackého na pozemek p.č. 37 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

budoucích druhých směňujících přes pozemek p.č. 40/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví budoucího prvního 

směňujícího  

• vybudování nové zděné zídky na pozemku p.č. 37 v k.ú. Přerov na budoucí nové hranici pozemků 

vzdálené 5,8 m od původní hranice pozemků 

• vybudování ocelové posuvné brány bez pohonu na pozemek p.č. 37 z pozemku p.č. 40/1 oba v k.ú. 

Přerov umístěné dle přiloženého situačního plánku – v materiálu: ocelové žárově pozinkované trubky, 

o rozměrech: délka otvoru v zídce 6900 mm (brána bude konstrukčně přizpůsobena otvoru v zídce), 

výška 900 mm. 

  

Náklady spojené se směnou bude hradit statutární město Přerov.  

Směnná smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne splnění podmínek, stanovenými příslušnými 

právními předpisy pro užívání dokončené stavby, kterým bude povoleno užívání poslední ze staveb, 

které město vybuduje v prospěch p. K*** a p. N***, a ode dne vyhotovení geometrického plánu a 

znaleckého posudku.  

Směna bude realizována bez doplatku rozdílu směňovaných nemovitostí.  

  

Vzhledem k výstavbě cyklostezky ul. Palackého je nutné dořešit majetkoprávní vztahy k 

pozemku p.č. 37 v k.ú. Přerov, z toho důvodu je předkládána tato dispozice k projednání 

orgánům obce.  

 

 


