
Pořadové číslo:  41/3.4.1. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2010-2014, Rada města Přerova 2010-2014 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –   pozemků p.č. 588/2 , 

p.č. 589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 593/5 , vše v k.ú.  Újezdec u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje směnu podílu id. 2/3 na pozemcích p.č. 588/2 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 61 m2 a p.č. 589/2 (zahrada) o výměře 8 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 593/3 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 59 m2 a p.č. 593/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 11 

m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví I***Z*** směnu podílu id. 1/3 na pozemcích p.č. 

588/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 61 m2 a p.č. 589/2 (zahrada) o výměře 

8 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 

593/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 36 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve 

vlastnictví J***Z***a J*** Z***Přerov, a uzavření vícestranné směnné smlouvy dle přílohy 

č. 1.  

Směny pozemků budou realizovány bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.09.2018 

 

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  na svém jednání dne 12.8.2016  doporučila směnu pozemků p.č. 588/2 ost. 

plocha, jiná plocha  a p.č. 589/2  zahrada  za pozemky p.č. 593/3  ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 

593/4 ost. plocha, jiná plocha , kterou dojde k majetkoprávnímu dořešení vztahu k pozemku 

užívanému vlastníkem přilehlého rodinného domu (Ivana Zapletalová) a StMPr získá pozemky pod 

účelovou komunikací 

Koordinační skupina na svém jednání dne 22.9.2017  doporučila rozšířit směnu o pozemek p.č. 593/5 

ost. plocha, ost. komunikace  ve spoluvlastnictví Jiřího a Jany Zapletalové.  

Oddělení územního plánování konstatovalo, že dle územního plánu jsou tyto pozemky vymezeny jako 

plochy veřejně přístupné prostranství pro dopravu a doporučuje je získat do majetku města. 

 

 

Výbor pro místní část Újezdec u Přerova: 

Místní výbor po projednání doporučil směnu dle stanoviska koordinační skupiny.  

 

Komise pro záměry: 

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 31.1.2018 doporučila Radě města Přerova 

schválit směnu  pozemků p.č. 588/2 a p.č. 589/2 ve vlastnictví StMPr za pozemky p.č. 593/3, p.č. 

593/4  a p.č. 593/5.   

 

Rada města Přerova: 

Záměr směny pozemků byl schválen dne 8.2.2018. 

 

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

Přerova ve dnech od 13.2. do 1.3.2018. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 588/2 o celkové výměře 61 m2, p.č. 589/2 o celkové výměře 8 m2 a pozemek p.č. 602/1 

ost. plocha o celkové výměře 3020 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví StMPr se nacházejí na 

konci ulice Hlavní, ve směru na Želatovice mezi řadovými garážemi a rodinným domem č.p. 198, 

který je součástí pozemku p.č. 588/1, jehož vlastníkem je paní Z*** I*** Pozemky p.č. 593/3 ost. 

plocha o výměře 59 m2, p.č. 593/4 ost. plocha o výměře 11 m2 a p.č. 593/5 ost. plocha o výměře 36 

m2 v k.ú. Újezdec u Přerova se nacházejí pod účelovou komunikací v ul. Pod Dubičky. Pozemky p.č. 

593/3 a p.č. 593/4 jsou ve vlastnictví I***Z*** pozemek p.č. 593/5 je ve spoluvlastnictví J*** Z*** a 

Ja***Z*** (rodiče), všichni bytem, VI-Újezdec, Hlavní 289/90. 

  

Odbor správy majetku řešil užívání výše uvedených pozemků ve vlastnictví StMPr a dle požadavků 

zájemců směnu pozemků.  

  

Jednalo se o užívání části pozemku p.č. 588/2 o výměře cca 10 m2 za účelem využití jako 

předzahrádky, pozemku p.č. 589/2 o výměře 8 m2 za účelem pro uskladnění dřeva a části pozemku 

p.č. 602/1 ost. plocha o výměře cca 45 m2, na kterém byl postaven přístřešek a pod ním parkována 

zemědělská technika. 

V průběhu řešení záležitosti se na odbor správy majetku dostavil J***Z*** se sdělením, že stavba 

přístřešku na části pozemku p.č. 602/1 ost. plocha byla odstraněna a z toho důvodu už nemají zájem o 



nájem této části pozemku. Na základě opětovného místního šetření bylo zjištěno, že na části pozemku 

p.č. 602/1 ost. plocha se již nenachází žádná stavba přístřešku. Dále požádal o zahrnutí do původní 

směny ještě pozemku p.č. 593/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 36 m2 , který je ve 

spoluvlastnictví J*** a J***Z*** 

Žadatelé byli seznámeni s návrhem řešení směny pozemků s tím, že se bude jednat o trojstrannou 

směnnou smlouvu a že bezesmluvní užívání nebude v tomto případě požadováno, neboť nelze 

prokázat období, za které byly pozemky skutečně užívány a nelze prokázat ani konkrétního uživatele, 

který fakticky pozemky užíval. 

  

Cena v místě a čase obvyklá pozemků ve vlastnictví StMPr dle znaleckého posudku vypracovaného 

JUDr. Vratislavem Dočkalíkem dne 3.5.2018 činí celkem 24.480,-Kč, tj. p.č. 588/2 částku 21 960,- Kč 

a p.č. 589/2 částku 2 880,- Kč.  

  

Cena v místě a čase obvyklá za pozemky ve vlastnictví I. Z*** činí celkem 16 800,- Kč, tj. p.č. 593/3 

částku 14 160,- Kč, p.č. 593/4 částku 2 640,- Kč.  

  

Cena v místě a čase obvyklá za pozemek p.č. 593/5 ve spoluvlastnictví J. a J. Z*** částku 8 640,- Kč. 

  

Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4 818,- Kč budou hrazeny poměrnou 

částí , tj. každý z účastníků 1 606,- Kč (StMPr, I.Z*** a manželé Z***) a náklady za vytýčení hranice 

pozemků ve výši 3 630,- Kč uhradí I***Z*** 

  

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je řešena směna pozemkům 

situovaných v místní části Újezdec v ul. Pod Dubičky.  

 

 


