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Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Marcela Poláková, referent 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 

216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, 

p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 

238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, 

p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a 

p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 

m2, p.č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2, p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 447 m2, p.č. 30/22 ostatní plocha o výměře 75 m2, p.č. 216/6 trvalý travní porost o výměře 

2707 m2, p.č. 216/9 ostatní plocha o výměře 24908 m2, p.č. 216/20 trvalý travní porost o výměře 

7468 m2, p.č. 216/24 ostatní plocha o výměře 1085 m2, p.č. 216/25 ostatní plocha o výměře 152 m2, 

p.č. 216/31 ostatní plocha o výměře 1898 m2, p.č. 216/32 ostatní plocha o výměře 1244 m2, p.č. 

216/33 ostatní plocha o výměře 2163 m2, p.č. 216/40 trvalý travní porost o výměře 902 m2, p.č. 

236/1 ostatní plocha o výměře 2189 m2, p.č. 236/2 ostatní plocha o výměře 6217 m2, p.č. 236/4 

ostatní plocha o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 ostatní plocha o výměře 3902 m2, p.č. 237 ostatní 

plocha o výměře 3313 m2, p.č. 238/2 ostatní plocha o výměře 4580 m2, p.č. 238/4 ostatní plocha o 

výměře 561 m2, p.č. 238/6 ostatní plocha o výměře 645 m2, p.č. 238/11 ostatní plocha o výměře 291 

m2, p.č. 238/16 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 238/17 ostatní plocha o výměře 461 m2, p.č. 

238/26 ostatní plocha o výměře 586 m2, p.č. 238/28 ostatní plocha o výměře 585 m2, p.č. 238/29 

ostatní plocha o výměře 1080 m2, p.č. 238/32 ostatní plocha o výměře 450 m2, p.č. 238/36 ostatní 

plocha o výměře 872 m2, p.č. 239/1 trvalý travní porost o výměře 310 m2, p.č. 239/3 trvalý travní 

porost o výměře 394 m2, p.č. 357/1 ostatní plocha o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ostatní plocha o 



výměře 1026 m2, p.č. 360/4 ostatní plocha o výměře 384 m2, p.č. 368/4 orná půda o výměře 2144 

m2, p.č. 520/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č. 656 ostatní plocha o výměře 173 m2 všechny v 

k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 za 

část pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře 83164 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova dle geometrického 

plánu č. 665-199/2017 označené jako pozemek p.č. 1040/6 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví 

statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 68.100,-Kč, který bude navýšen 

o příslušnou sazbu DPH, ve prospěch statutárního města Přerova a schválit uzavření směnné smlouvy 

mezi PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 a statutárním městem Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova: 

Zastupitelstvo města Přerova na své 40. zasedání konaném dne 25.6.2018 schválilo záměr statutárního 

města Přerova směnu pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr směny předmětných pozemků 

byl zveřejněn na úřední desce od 26.6. do 11.7.2018 a opakovaně od 22.1. do 6.2.2019. 

 

Rada města Přerova:  

Rada města Přerova na 5. schůzi dne 13.12.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

směnu pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje směnu pozemků v rozsahu a za podmínek dle 

návrhu usnesení schválit. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov má záměr vybudovat víceúčelový areál „Mamutov“ a to v lokalitě bývalé 

cihelny na ul. Hranická v místní části Předmostí a na navazujících zalesněných pozemcích tvořících 

kopec zvaný „Skalka“ a přilehlých zatravněných plochách. Tento záměr trvá od r. 2008, kdy 

Zastupitelstvo města Přerova na 18. zasedání dne 13.10.2008 schválilo záměr města vybudovat 

víceúčelový areál „Mamutov“ v Předmostí. Následně proběhla jednání s vlastníkem pozemků 

dotčených areálem Mamutova společností PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35. Na 

základě těchto jednání byla dne 23.9.2009 se společností PMS Přerov a.s. uzavřena smlouva o nájmu 

pozemků – části p.č. 216/9 o výměře cca 4460 m2, části p.č. 238/12 o výměře cca 375 m2, p.č.216/6, 

p.č. 216/20, p.č. 216/31, p.č. 216/33, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, 

p.č. st. 278, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/40 (původně ZE-PK 216/9) vše v k.ú. Předmostí na dobu 

určitou 20 let za účelem vybudování areálu Mamutova s tím, že výhledově budou pozemky směněny. 

Výše nájmu byla stanovena ve výši daně z nemovitostí.  

Na základě požadavku odboru koncepce bylo navrženo, aby současně se směnou pozemků pro 

Mamutov byly směněny další pozemky ve vlastnictví PMS Přerov a.s. v k.ú. Předmostí, které jsou 

součástí veřejných prostranství pro dopravu – a to jižní část p.č. 216/9, p.č. 30/22, p.č. 216/32 vše v 

k.ú. Předmostí. Společnost PMS Přerov a.s. souhlasila s převodem těchto pozemků a následně nabídla 

ke směně i pozemky p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4 a p.č. 368/4 vše v k.ú. Předmostí, které se 

nachází v lokalitě zvané Hliník (rybník a navazující pozemky). Záležitost směny pozemků ve 

vlastnictví PMS Přerova a.s. byla projednána na 6. jednání koordinační skupiny dne 9.4.2010, která 

vyslovila souhlas se směnou a doporučila ke směně pozemek p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova, ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, kdy společnost PMS Přerov a.s s tímto návrhem souhlasila.  

Následně byl rozsah směňovaných pozemků několikrát změněn, jak z podnětu města - byly zde 

zahrnuty nově dotčené pozemky v rámci navrhovaného areálu Mamutova, dále pozemky v majetku 

PMS Přerov a.s., které se nacházejí v plochách veřejných prostranství a pod komunikacemi v k.ú. 

Předmostí. Počátkem roku 2016 došlo ke konečné dohodě týkající se rozsahu směňovaných pozemků, 



kdy do směny byly zahrnuty i pozemky, na kterých se nachází fotbalové hřiště s budovou tribuny a 

areál bývalého koupaliště s provozními budovami. Následně připravena předloha – záměr směny 

pozemků v k.ú. Předmostí (o výměře celkem cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS Přerov a.s. za část 

pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova (o výměře cca 87.000 m2) ve vlastnictví statutárního 

města Přerova s tím, že případný doplatek rozdílu cen pozemků stanovený na základě znaleckého 

posudku společnost PMS Přerov a.s uhradí. 

Tato předloha byla předložena Zastupitelstvu města Přerova na 17. zasedání dne 15.4.2015, které 

schválilo záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. 

st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, 

p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, 

p.č. 238/6, p.č. 238/11, části p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, 

p.č. 238/32, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 

520/2 (o celkové výměře cca 85.688 m2) všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 o 

výměře cca 83.162 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

16.3. do 30.3.2016.  

Po schválení záměru společnost PMS Přerov a.s. řešila rozdělení a převod části pozemku p.č. 238/36, 

který není dotčen záměrem města a nebyl předmětem směny, jinému subjektu. Dále společnost řešila 

převod pozemku p.č. 238/28 z majetku své dceřiné společnosti PMS Reality a.s. do majetku 

společnosti PMS Přerov a.s.  

Statutární město Přerov současně řešilo rozdělení pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova pro 

potřeby uzavření směnné smlouvy. 

Počátkem roku 2017 bylo možno zadat vyhotovení vyhotoven znaleckého posudku na stanovení cen 

směňovaných pozemků. Dle tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem JUDr. Vratislavem 

Dočkalíkem 26.6.2017 byla cena zjištěná u pozemků v majetku PMS Přerov a.s. stanovena ve výši 

312,05 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 420,- Kč/m2. U pozemku p.č. 1040 v k.ú. 

Újezdec u Přerova v majetku města byla tímto znaleckým posudkem stanovena cena zjištěná ve výši 

238,44 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 435,- Kč/m2. Rozdíl cen pozemků činil dle 

tohoto znaleckého posudku 68.100,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. Společnost PMS 

Přerov a.s. souhlasila s realizací směny s doplatkem stanoveným dle tohoto posudku.  

Vzhledem k tomu, že od schválení záměru uplynul v té době více jak 1 rok, byla provedena 

aktualizace pozemků – označení a výměr dle katastru nemovitostí. Protože bylo zjištěno, že výměry a 

označení některých nabývaných pozemků již neodpovídají aktuálním údajům vedeným v katastru 

nemovitostí byla zpracována předloha týkající se změny označení pozemků a úprav výměr dle 

aktuálního stavu v katastru nemovitostí u pozemků. Rada města Přerova na 94. schůzi dne 14.6.2018 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení přijatého na 15. zasedání dne 

14.3.2016 a následně Zastupitelstvo města Přerova na 40. zasedání dne 25.6.2018 schválilo tuto změnu 

usnesení schválilo. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od 26.6.2018 do 11.7.2018.  

Následně byla objednána aktualizace znaleckého posudku na stanovení cen směňovaných pozemků. 

Dle znaleckého posudku ze dne 1.11.2018 vyhotoveného znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem 

cena zjištěná u pozemků v majetku PMS Přerov a.s. činí 25.911.100,- Kč, t.j. 420,- Kč/m2 a cena 

zjištěná u pozemku v majetku statutárního města Přerova činí 20.086.600,- Kč, t.j. 241,53 Kč/m2. 

Cena v místě a čase obvyklá u pozemků v majetku PMS Přerov a.s. dle tohoto znaleckého posudku 

činí 36.108.240,- Kč, t.j. 420,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá u pozemku v majetku statutárního 

města Přerova činí 36.176.340,- Kč, t.j. 435,- Kč/m2. Rozdíl cen pozemků tedy činí 68.100,- Kč ve 

prospěch statutárního města Přerova. Uvedené ceny jsou bez DPH. Po započtení DPH bude doplatek 

rozdílu cen pozemků činit 82.401,- Kč včetně DPH ve prospěch statutárního města Přerova. 

Byl zpracován návrh směnné smlouvy, který tvoří přílohu tohoto materiálu a jehož znění bylo ze 

strany PMS Přerov a.s. odsouhlaseno.  

  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků v k.ú. Předmostí v 

majetku společnosti PMS Přerov a.s. , které jsou dotčeny areálem Mamutova, tvoří veřejná 



prostranství, nebo sousedí s pozemky v majetku města v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 

1040 v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku statutárního města Přerova, který je využíván jako 

zemědělská půda a je určen pro plochy bydlení.  

 

 


