
Pořadové číslo:  5/6.4.1. 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 a p.č. 433/1 vše v 

k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 

449 v k.ú. Vinary u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu částí pozemků p.č. 33/1 ostatní plocha o výměře 59 m2, části p.č. 47/11 ostatní 

plocha o výměře 8 m2, části p.č. 433/2 ostatní plocha o výměře 8 m2 a části p.č. 433/1 ostatní plocha 

o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 524-104/2017 sloučené do nově vzniklého pozemku 

označeného novým p.č. 33/3 ostatní plocha o výměře 102 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a části 

pozemku p.č. 433/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 524-104/2017 označené novým p.č. 

433/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova za 

část pozemku p.č. st. 449 zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 520-80/2017 

označené jako p.č. 463 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ve společném jmění 

manželů I*** a K*** K***, bytem *** s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 76.600,- Kč ve 

prospěch statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost směny pozemků na 11. jednání dne 9.6.2017, kdy 

doporučila směnu pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení.  

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 31. zasedání dne 21.6.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

města -směnu pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení na 73. schůzi dne 

13.7.2017. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 18.7.2017 do 3.8.2017  a  opakovaně od 

26.9.2018 do 11.10.2018 a od 26.3. do 10.4.2019. Rada města Přerova na 13. schůzi dne 4.4.2019 

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 realizovat směnu v rozsahu dle návrhu 

usnesení. 

 

Místní výbor Vinary: 

Stanovisko místního výboru bylo vyžádáno. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 33/1 ostatní plocha o celkové výměře 751 m2 k.ú. Vinary u Přerova tvoří komunikace, 

chodníky a přilehlé plochy v ulici Doubí, pozemek p.č. 47/11 ostatní plocha o celkové výměře 1698 

m2 k.ú. Vinary u Přerova tvoří komunikace, chodníky a přilehlé plochy v ulici U Zahradnictví, 

pozemky p.č. 433/2 ostatní plocha o celkové výměře 2506 m2 a p.č. 433/1 ostatní plocha o celkové 

výměře 6011 m2 oba v k.ú. Vinary u Přerova tvoří chodníky a veřejné prostranství podél komunikace 

ulice Vinařská. Uvedené pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova.  

Pozemek p.č. st. 449 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 228 m2 v k.ú. Vinary u Přerova je 

z části zastavěn rodinným domem č.p. 273, Vinařská 17 a je ve společném jmění manželů I*** a K*** 

K***, bytem ***. Uvedený pozemek je zatížen zástavním právem smluvním. 

  

Manželé K*** se koncem v roku 2015 stali vlastníky rodinného domu p.č. 273, Vinařská 17 ve 

Vinarech, který je součástí pozemku p.č. st. 449 a dále pozemek p.č. 32/2, který tvoří zahradu za tímto 

domem. Dále v polovině roku 2016 získali do vlastnictví pozemek p.č. 32/1, který navazuje na 

pozemky v jejich vlastnictví a je využíván jako zahrada.  

Statutární město Přerov realizovalo stavbu „Nový chodník v délce 11m a oprava stávajícího chodníku 

v délce 70 m v ul. Vinařská, Přerov – Vinary“. Při zpracování dokumentace pro tuto stavbu bylo 

zjištěno, že část pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova ve vlastnictví manž. K*** zasahuje do 

tohoto chodníku. Manž. K*** uzavřeli se statutárním městem Přerov smlouvu o právu provést stavbu 

chodníku na předmětném pozemku. Současně manž. K*** požádali o odprodej částí pozemků mezi 

tímto nově budovaných chodníkem a jejich rodinným domem a dále části navazující na jejích 

pozemek p.č. 32/2 - zahradu za domem - za účelem narovnání hranice tohoto pozemku.  

Z důvodu existující zástavy na pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova bylo nutno ze strany 

manž. K*** zjistit podmínky, za kterých by banka souhlasila s vyjmutím části tohoto pozemku ze 

zástavy a jejím následným převodem. 

Záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení byl projednán a schválen na 73. schůzi Rady 

města Přerova dne 13.7.2017. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 18.7.2017 do 

3.8.2017 a opakovaně od 26.9.2018 do 11.10.2018 a od 26.3. do 10.4.2019. 

Po schválení záměru směny pozemků byli žadatelé informováni o dalším postupu a byly jim zaslány 

formuláře - souhlas s úhradou nákladů a čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním 

předpisem 7/09 v platném znění). Po doručení těchto formulářů bylo zadáno vyhotovení 

geometrického plánu na oddělení částí pozemků v majetku města, které budou nabývat manž. K***.  

Geometrickým plánem č. č. 524-104/2017 byly z pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 a p.č. 433/1 

vše v k.ú. Vinary u Přerova odděleny části, které byly následně sloučeny do nově vzniklého pozemku 

p.č. 33/3 o výměře 102 m2 a z pozemku p.č. 433/1 byla oddělena část označená novým p.č. 433/12 o 



výměře 4 m2.  

Po dokončení stavby „Nový chodník v délce 11m a oprava stávajícího chodníku v délce 70 m v ul. 

Vinařská, Přerov – Vinary“ byl také zpracován geometrický plán na zaměření skutečného provedení 

stavby chodníku a geometrický plán č. 520-80/2017, kterým byla z pozemku p.č. st. 449 oddělena část 

označená novým p.č. 463 o výměře 2 m2 v k.ú. Vinary u Přerova, kterou bude nabývat statutární 

město Přerov.  

Po vyhotovení geometrických plánů bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny 

zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé směňovaných pozemků. Dle znaleckého posudku vyhotoveného 

znalcem *** byla cena zjištěná stanovena u pozemků p.č. 33/3 a p.č. 433/12 částkou celkem 77.660,- 

Kč, tj. 732,64 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá byla u těchto pozemků stanovena částkou 78.000,- 

Kč, tj. 735,85,- Kč/m2. Cena zjištěná u pozemku p.č. 463 byla stanovena částkou 310,- Kč, tj. 155,- 

Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá byla stanovena částkou 1.400,- Kč, tj. 700,- Kč/m2. Rozdíl cen 

směňovaných pozemků tedy činí 76.600,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 

Manželé K*** souhlasili byli seznámeni se znaleckým posudkem a souhlasili se stanovením cen a 

výší doplatku.  

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

strany manž. K*** odsouhlaseno v měsíci březnu 2019. Podmínkou uzavření směnné smlouvy je 

doložení prohlášení banky o vzdání se práva pro účely výmazu zástavního práva a zákazu zcizení ke 

směňované části pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova tak, aby statutární město Přerova nabylo 

pozemek bez zatížení zástavním právem. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků na křižovatce ulic 

Vinařská, U Zahradnictví a Doubí v místní části Vinary, kdy realizací směny dojde k 

majetkoprávnímu vypořádání vztahu k pozemku pod chodníkem v ulici Vinařská.  

 

 


