
Pořadové číslo:  5/6.4.3. 

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 - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 

684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření 

dodatku č. 3 budoucí směnné smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o 

budoucí směnné smlouvy ze dne 5.1.2009, ve znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010 a dodatku 

č. 2 ze dne 21.12.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov a společností ADVISER s.r.o. , se 

sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895. Dodatkem č. 3 se smlouva mění a doplňuje tak, že 

předmětem je směna pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o 

výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 

m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 

společností ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895 za část pozemku 

p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře 517 m2 bez doplatku rozdílu cen pozemků stanovených 

znaleckým posudkem č. 2269/12/18. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost na zasedání dne 2. jednání dne 25.1.2019, kdy doporučila 

realizovat směnu dle návrhu usnesení.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 2. jednání dne 13.2.2019 projednávala návrhy společnosti 

ADVISER s.r.o. ve třech variantách, kdy doporučila VARIANTU III - schválit záměr města - uzavření 

dodatku č. 3 smlouvy o budoucí směnné smlouvy v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 10. schůzi dne 28.2.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - uzavření 

dodatku č. 3 smlouvy o budoucí směnné smlouvě za podmínek dle návrhu usnesení. Tento záměr byl 

zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 5.3. do 20.3.2019. Následně Rada města Přerova na 13. schůzi 

dne 4.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 3 za podmínek 

dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku doporučuje realizovat směnu dle návrhu usnesení – toto řešení si nevyžaduje 

finanční plnění ze strany města, dojde k majetkoprávnímu dořešení vztahu k pozemkům, kterými je 

vedena účelová komunikace k zahrádkám a k pozemku, který je dotčen stavbou veřejně prospěšné 

stavby přeložka silnice II/434  m.č. Kozlovice včetně souběžné cyklostezky.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2 a 

pozemek p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova tvoří 

účelovou komunikaci do východní části zahrádkářské kolonie pod nemocnicí.  

Pozemky p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova se nacházejí podél silnice II/434 z Přerova do Kozlovic a jsou dotčeny 

umístěním veřejně prospěšné stavby přeložka silnice II/434 m.č. Kozlovice včetně souběžné 

cyklostezky.  

Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, 

Seifertova 2834/33 (dále jen ADVISER) a v katastru nemovitostí je k nim zapsáno předkupní právo 

pro statutární město Přerov podle § 101 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon).  

  

Pozemek p.č. 2579 trvalý travní porost o celkové výměře 3084 m2 v k.ú. Přerov se nachází po levé 

straně komunikace z Přerova do Kozlovic (za budovou patrových garáží). Přes část tohoto pozemku 

vede nezpevněná účelová komunikace zajišťující přístup do zahrádkářské kolonie pod nemocnicí a 

podél silnice z Přerova do Kozlovice zde vedl dnes již nevyužívaný panelový chodník. Podél účelové 

komunikace je veden kanalizační sběrač z místní části Kozlovic a podél silnice z Přerova do Kozlovic 

je vedeno kabelové vedení NN. Uložení těchto sítí je ošetřeno zřízením služebností, které jsou zapsány 

v katastru nemovitostí. Zbývající část tohoto pozemku je nevyužívaná, zarostlá náletovými dřevinami. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě směnné ze dne 5.1.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

24.8.2010, a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.12.2016 se město Přerov a společnost ADVISER s.r.o. 

zavázaly realizovat směnu části pozemku p.č. 2579 o výměře cca 1900 m2 v k.ú. Přerov v majetku 

města za pozemky p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, 

p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 

ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova o výměře celkem 665 m2 v majetku 

ADVISER spol. s r.o.  

  

Smluvní strany se dohodly, že směnná smlouva bude uzavřena za podmínky, že bude dokončena 

stavba „Kanalizace Kozlovice“ a současně společnost ADVISER s.r.o. předloží výpis z KN na 

pozemky 465/3,465/4,649/25,649/26 a 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, kde v části C-LV 

nebude zápis o zatížení pozemku zástavním ani jiným věcným právem. Směna by byla realizována po 

vyhotovení geometrického plánu na oddělení části p.č. 2579 v k.ú. Přerov, s doplatkem rozdílu cen 

pozemků stanovených na základě znaleckého posudku. Náklady spojené s realizací směny budou 

účastníky hrazeny rovným dílem. 



  

Po dokončení stavby kanalizace Kozlovice bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu, kterým byl 

pozemek p.č. 2579 rozdělen tak, že novou hranici tvoří přibližně horní hrana svahu (kanalizace, včetně 

ochranného pásma, která je vedena nad stávající účelovou komunikací směrem k zahrádkám zůstává 

na části pozemku, která by zůstala v majetku města) a tímto rozdělením vznikl pozemek o výměře 

1262 m2, který měl být předmětem směny se společností ADVISER s.r.o.. Po vyhotovení 

geometrického plánu bylo zadáno ocenění směňovaných pozemků, kdy tímto znaleckým posudkem 

byla stanovena cena obvyklá u pozemků v majetku ADVISER s.r.o. ve výši celkem 232.750,- Kč, tj. 

350,- Kč/m2 a cena části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov o výměře 1262 m2 byla stanovena ve výši 

celkem 567.900,- Kč, tj. 450,- Kč/m2. Dle tohoto znaleckého posudku činí výše doplatku rozdílu cen 

pozemků 335.150,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.  

Společnost ADVISER s.r.o. byla seznámena se znaleckým posudkem a výší doplatku. Společnost 

nesouhlasila se způsobem stanovení cen pozemků a výší doplatku. Rozporovala, že pozemky spolu 

sousedí a proto by měla být cena obvyklá shodná, podél silnice je pozemek v šíři 15 m od osy silnice 

nevyužitelný z důvodu ochranného pásma silnice a dále že znalec nevzal v úvahu skutečnost, že 

pozemky se nachází v ploše bývalé skládky. Tyto připomínky byly zaslány znalci k posouzení 

společně s podklady o užívání pozemků pro skládku (dle dokumentů dostupných v archivu stavebního 

úřadu probíhala navážka kolem roku 1975). Znalec se připomínkami zabýval a částečně jim vyhověl a 

snížil cenu obvyklou u pozemků v majetku ADVISER z částky 350,- Kč/m2 na částku 300,- Kč/m2 a 

u pozemku v majetku města z částky 450,- Kč/m2 na částku 400,- Kč/m2. V tomto případě by výše 

doplatku ve prospěch statutárního města Přerova činila 305.300,- Kč.  

  

Společnost ADVISER s.r.o. po seznámení s aktualizovaným znaleckým posudkem sdělila, že výše 

takto stanoveného doplatku není pro ni akceptovatelná a navrhla toto řešení, kdy vycházela z cen 

stanovených prvním znaleckým posudkem, tzn. cena obvyklá pozemků v majetku ADVISER ve výši 

350,- Kč/m2 a cena části pozemku v majetku města ve výši 450,- Kč/m2: 

  

VARIANTA I: výkup pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o 

výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 

m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova statutárním městem 

Přerov – za cenu určenou znalcem v poskytnutém znaleckém odhadu ze dne 27.2.2018, kdy cena za 

pozemky vlastněné firmou ADVISER s.r.o. byla určena ve výši 232.750,- Kč. 

Tato varianta by vyžadovala zajištění finančních prostředků v rozpočtu města, město by získalo 

pozemky pod účelovou komunikací a pro realizaci veřejně prospěšné stavby přeložka silnice II/434 

m.č. Kozlovice včetně souběžné cyklostezky.  

  

  

VARIANTA II: směna pozemků s doplatkem – dle názoru společnosti ADVISER s.r.o. je z pozemku 

města p.č. 2579 reálně využitelných pouze cca 350 m2 (která je vyznačena v příloze) proto navrhuje 

směnu pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, 

p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 

ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 o výměře 

350 m2 s doplatkem rozdílu cen pozemků ve prospěch společnosti ADVISER s.r.o., ve výši 75.250,- 

Kč. 

Tato varianta by vyžadovala zajištění finančních prostředků v rozpočtu města a zbytek pozemku 

vzniklý navrženým dělením pozemku není v podstatě využitelný.  

  

VARIANTA III. směna pozemků v rozsahu podle hodnoty pozemků, stanovené znaleckým posudkem. 

Společnost ADVISER s.r.o. vychází z prvního znaleckého posudku, kterým byla cena obvyklá 

pozemků firmy ADVISER s.r.o. stanovena ve výši 232.750,- Kč při celkové výměře směňovaných 

pozemků 665 m2, tj. 350,- Kč/m2. Cena obvyklá 1 m2 pozemku ve vlastnictví Města Přerov je 450,- 

Kč/m2 a proto společnost ADVISER s.r.o. navrhla směnu za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov o 



výměře 517 m2, kdy cena obvyklá této části pozemku by činila celkem 232.650,- Kč. Směna by byla 

realizována bez doplatku rozdílu cen pozemků a směňovaná část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov by 

byla oddělena novým geometrickým plánem po vzájemného odsouhlasení, ale mimo ochranné pásmo 

silnice. 

Tato varianta by nevyžadovala zajištění finančních prostředků v rozpočtu města, městu by zůstala 

menší část pozemku, který je možno využít např. pro výsadbu izolační zeleně při zachování 

ochranných pásem existujících sítí. 

Komise pro majetkové záležitosti na 2. jednání dne 13.2.2019 doporučila VARIANTU III. Rada města 

Přerova na 10. schůzi dne 28.2.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 

3 v tomto rozsahu. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 5.3.2019 do 20.3.2019. 

Následně byl zpracován návrh dodatku č. 3 a jeho uzavření je nyní předkládáno k projednání.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání změna podmínek sjednaných v 

budoucí směnné smlouvy, týkající se rozsahu směňovaných pozemků, které se nachází mezi 

zahrádkami pod nemocnicí a silnicí z Přerova do Kozlovice.  

 

 


