
Pořadové číslo:  5/6.4.2. 

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 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 – pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za pozemky p.č. 796, p.č. 

1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 800 vše v k.ú. Henčlov                                                                                                                                                                                      

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu nemovitých věcí - směnu pozemku p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. 

Henčlov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 796 trvalý travní porost o výměře 

1307 m2, p.č. 1312 ostatní plocha o výměře 655 m2, p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře 88 m2, p.č. 

1316/1 ostatní plocha o výměře 401 m2 a část p.č. 800 dle geometrického plánu č. 397-52/2018 

označené novým p.č. 800/4 orná půda o výměře 67 m2 všechny v k.ú. Henčlov ve vlastnictví pana 

V*** K***, bytem ***, bez doplatku rozdílu cen pozemků. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost na 7. jednání dne 6.4.2018, kdy směnu pozemků v 

předloženém rozsahu doporučila.  

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 44. jednání dne 25.4.2018 doporučila Radě města Přerova směnu pozemků v 

rozsahu dle návrhu usnesení schválit.  

 

Místní výbor Henčlov: 

Místní výbor Henčlov ve vyjádření ze dne 12.4.2018 souhlasil s realizací uvedené směny pozemků. 

 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení na 92. schůzi dne 

17.5.2019. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě22.5. 2018 do 5.6.2018 a opakovaně od 26.9. 

do 11.10.2018 a od 26.3. do 10.4.2019. Následně 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. Dojde k dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům, které tvoří veřejné prostranství s 

účelovou a částí místní komunikace.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 796 trvalý travní porost o výměře 1307 m2, p.č. 1312 ostatní plocha o výměře 655 m2, 

p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře 88 m2, p.č. 1316/1 ostatní plocha o výměře 401 m2 a část 

pozemku p.č. 800 orná půda o celkové výměře 6092 m2 všechny v k.ú. Henčlov se nachází na 

západním okraji místní části Henčlov a tvoří veřejná prostranství ulici Martinská - parčík a 

komunikace (z části zpevněné a z části nezpevněné). Uvedené pozemky jsou ve ve vlastnictví pana 

V*** K***, bytem ***.  

  

Pozemek p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov se nachází mezi zástavbou rodinných 

domů v ulici Zakladatelů v místní části Přerov-Henčlov. Pozemek je dle územního plánu určen pro 

bydlení rodinné. Pozemek je dotčen vedením služebnosti kanalizační přípojky k rodinnému domu na 

sousedním pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Henčlov ve prospěch vlastníků tohoto domu manž. H***. 

Předmětný pozemek nabylo statutární město Přerov na základě smlouvy o bezúplatném převodu z 

majetku ČR – Pozemkového fondu ČR s podmínkou, že pozemek musí být využit pro stavbu RD, 

popř. sloužit jako veřejná zeleň. 

  

Odbor správy majetku města evidoval žádosti o převod pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov pro stavbu 

rodinného domu a proto bylo navrženo realizovat převod pozemku formou vyhlášení výběrového 

řízení. V letech 2016 a 2017 byla vyhlášena výběrová řízení na prodej uvedeného pozemku nejprve za 

vyhlašovanou cenu minimálně ve výši 500,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého 

posudku a s ohledem na skutečnost, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil Rada města Přerova 

snížila minimální vyhlašovanou cenu pozemku na částku 350,- Kč/m2 (včetně DPH) a zrušila 

účastnický poplatek. Zájem o koupi projevil jeden zájemce, který však opakovaně nabízel kupní cenu 

ve výši 240 -252 Kč/m2, kdy tato nabídka nebyla ze strany města akceptována. Infomace o možnosti 

koupi tohoto pozemku byla zveřejněna na webových stránkách města Přerova. 

  

Pan V*** K***, bytem *** se poté obrátil na statutární město Přerov s nabídkou na směnu pozemků, 

které vlastní a které jsou součástí veřejných prostranství v místní části Henčlova o celkové výměře cca 

2551 m2 za pozemek p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov o výměře 1188 m2 v majetku města. Pan Kratochvil 

nabídl městu pozemky přibližně dvojnásobné výměry a sdělil, že nepožaduje po městu případný 

doplatek rozdílu cen pozemků. Pozemek p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov hodlá využít pro stavbu rodinného 

domu svého syna, který má zájem bydlet v Henčlově.  

  

Záměr směny pozemků byl projednán a schválen na 92. schůzi Rady města Přerova dne 17.5.2018. 

schválila záměr města -směnu pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 26.9.2018 do 11.10.2018 opakovaně od 26.9. do 11.10.2018 a od 26.3. do 

10.4.2019..  



 Po schválení záměru směny pozemků byl žadatel informován o dalším postupu a byl mu zaslán 

formulář - 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. Geometrickým plánem č. 397-52/2018 byla z pozemku p.č. 800 v k.ú. Henčlov 

oddělena část označená novým p.č. 800/4 o výměře 67 m2 v k.ú. Henčlov, která bude předmětem 

směny.  

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 pozemku v majetku města p.č. 301/1 stanovena částkou 

526.939,44 Kč, tj. 443,55 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla u tohoto pozemku stanovena 

částkou 534.600,- Kč, tj. 450,- Kč/m2. Cena zjištěná u pozemků v majetku p. K***a p.č. 796, p.č. 

1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a p.č. 800/4 částkou celkem 401.685,- Kč, tj. 159,53 Kč/m2 a cena v 

místě a čase obvyklá byla u těchto pozemků stanovena částkou 541.370,- Kč, tj. 215,- Kč/m2. Rozdíl 

cen směňovaných pozemků tedy činí 6.770,- Kč ve prospěch pana K***. 

Dle návrhu pana K*** bude směna realizována bez doplatku rozdílu cen pozemků, náklady na 

vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku budou hrazeny rovným dílem.  

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

strany pana K*** odsouhlaseno.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána směna pozemků v místní části Henčlov, kdy město 

získá pozemky tvořící veřejná prostranství na ul. Martinská o výměře cca 2551 m2 a žadatel by 

získá pozemek o výměře 1188 m2 na ul. Zakladatelů pro stavbu rodinného domu.  

 

 


