
Pořadové číslo:  39/3.4.1. 

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 10.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 

2883/28 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 oba v k.ú. 

Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města - části pozemku p.č. 

2883/28 ost. plocha, geometrickým plánem č.6696-7/2018 označená jako pozemek p.č. 

2883/241 ost. plocha o výměře 451 m2, jehož součástí je účelová komunikace v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 510/17 ost. plocha o výměře 55 m2, 

jehož součástí je účelová komunikace a id. podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 ost. plocha o výměře 

902 m2, jehož součástí je účelová komunikace oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS 

property s.r.o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02 Přerov s doplatkem ceny ve výši 260.570,- 

Kč navýšených o příslušnou sazbu DPH ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření 

směnné smlouvy ve znění dle přílohy č.1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 29.06.2018 

 

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: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 



Odbor správy majetku a komunálních služeb  doporučuje schválit záměr směny pozemků vzhledem k 

dořešení majetkových vztahů v souvislosti s připravovanou stavbou cyklostezky    a napojení EMOS 

na silnici I/47. Po prověření situace bylo zjištěno, že EMOS využívá část pozemku p.č. 2883/28 jako 

vyhrazená parkovací místa, tudíž i ve dnech pracovního klidu.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne  24.3.2017 a 5.1.2018 nezaujala jednoznačné stanovisko k 

převodu,  směně části pozemku p.č. 2883/28 ve vlastnictví statutárního města Přerova. Pozemek je 

součástí veřejného prostranství a tato veřejně přístupná prostranství v ploše bydlení by měla zůstat ve 

vlastnictví města. Dojde taktéž k úbytku parkovacích míst pro občany města.  Koordinační skupina 

doporučila převod pozemků dotčených stavbou „Úprava silnice I/47“ v místě napojení EMOS              

a pozemků na kterých bude vybudována cyklostezka. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na své schůzi dne 31.1.2018 projednala žádost o směnu pozemků  a nepřijala 

usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 

 

1. schválila záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města  - části pozemku p.č. 2883/28 ost. plocha o výměře 450 m2 v k.ú. Přerov, za pozemek p.č. 

510/17 ost. plocha o výměře 55 m2 a id. podíl ¾  pozemku p.č. 510/9 ost. plocha  o výměře 902 m2, 

oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS property s.r.o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02 Přerov. 

2. schválila záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního 

města  - id. podíl ¼  pozemku p.č. 510/9 ost. plocha  o výměře 902 m2 , p.č. 510/18 ost. plocha o 

výměře 278  m2 , oba  v k.ú. Předmostí z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11 s, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

 

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 13.2. do 1.3.2018. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.5.2018 projednala směnu výše uvedených nemovitostí. S 

výsledkem bude Zastupitelstvo města Přerova seznámeno přímo na zasedání zpravodajem. 

 

 

Důvodová zpráva: 

EMOS property s.r.o., Šířava 17, Přerov, dále jen EMOS, požádala statutární město Přerov o směnu 

pozemků – části pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov o výměře 451 m2 v ulici Šířava, v majetku města, 

kterou hodlá společnost využít jako přístup ke garážím společnosti za pozemek 510/17 ost. plocha o 

výměře 55 m2, jehož součástí je účelová komunikace – vlastník EMOS a id podíl ¾ pozemku p.č. 

510/9 ost. plocha o výměře 902 m2, jehož součástí je účelová komunikace – vlastník EMOS a id. ¼ 

ČR – Státní pozemkový úřad. Předmětem převodu do vlastnictví statutárního města Přerova je i 

pozemek p.č. 510/18 ost. plocha v k.ú. Předmostí – vlastník ČR – Státní pozemkový úřad – je 

požádáno o převod. 

Jedná se o pozemky v ulici Lipnická, které jsou dotčené plánovanou stavbou cyklostezky a je na nich 

umístěna stavba komunikace – napojení EMOS na silnici I/47. Tímto budou dořešeny v rámci výše 

uvedených staveb majetkoprávní vztahy mezi statutárním městem Přerov, EMOS a ČR - Státním 

pozemkovým úřadem. Součástí převodu je i povrch cest na výše uvedených pozemcích. 

Zastupitelstvo města Přerova na 37. zasedání dne 19.3.2018 schválilo bezúplatný převod nemovitých 

věcí - id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 ost. plocha o výměře 902 m2 , p.č. 510/18 ost. plocha o výměře 



278 m2 , oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Následně po dořešení výše uvedených majetkových dispozic budou narovnány s EMOS vlastnické 

hranice pozemků v jejich logistickém centru, které budou s cyklostezkou bezprostředně sousedit tak, 

aby tyto hranice odpovídaly nejen zamýšlené trase cyklostezky, ale i investičnímu záměru EMOS, 

který v současnosti realizuje dostavbu areálu skladu – viz grafické znázornění budoucí směny 

pozemků v příloze. 

  

Ceny pozemků vychází ze znaleckého posudku č.52/2018 znalce Ing. Ctibora Hoška, kdy cena v místě 

a čase obvyklá byla stanovena následovně a činí:  

  

Pozemek v majetku statutárního města Přerova: 
  

- část p.č. 2883/28 ost. plocha geometrickým plánem č.6696-7/2018 označená jako pozemek p.č. 

2883/241 ost. plocha o výměře 451 m2 v k.ú. Přerov - cena 527.670,- Kč, tj. 1.170,-Kč/m2 ; 

  

Pozemky v majetku EMOS property s.r.o., Přerov:  

- pozemky p.č. 510/9 ost. plocha o výměře 902 m2 , p.č. 510/17 ost. plocha o výměře 55 m2 oba v k.ú. 

Předmostí – za oba cena 267.200,- Kč, tj. 365,- Kč/m2. 

  

Rozdíl cen ve prospěch statutárního města Přerova, který EMOS property s.r.o., Přerov, uhradí 

Statutárnímu městu Přerov, je 260.570,- Kč, které budou navýšeny o příslušnou sazbu DPH. EMOS 

property s.r.o., Přerov dále uhradí Statutárnímu městu Přerov ½ nákladů spojených s vyhotovením 

znaleckého posudku a správního poplatku za podání návrhu na vklad. Vyhotovení geometrického 

plánu uhradila EMOS property s.r.o., Přerov. 

  

Důvodem této dispozice je směna nemovitých věcí pozemků - části pozemku p.č. 2883/28 v ul. 

Šířava ve vlastnictví statutárního města za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 

ost. plocha oba v k.ú. Předmostí v ul. Lipnická, ve vlastnictví EMOS property s.r.o., Přerov a 

převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města - id. podíl ¼ pozemku p.č. 510/9 ost. 

plocha , p.č. 510/18 ost. plocha, oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví České republiky – Státní 

pozemkový úřad, Praha.  

 

 


