
Pořadové číslo:  6/3.3.5 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p. č. 1140  a 

části pozemku p.č. 1138   vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 

1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova pozemku p. č. 1140 

ostatní plocha o výměře 6992 m2 a části pozemku 1138 lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 

532-31/2018 se jedná o nově vzniklé pozemky p.č. 1138/5 lesní pozemek, o výměře 7513 m2 a p.č. 

1138/6 lesní pozemek, o výměře 2047 m2 za pozemek p.č.1355 ostatní plocha, silnice o výměře 

16552 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko, bez doplatku rozdílu 

směňovaných nemovitostí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

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

směnu nemovitých věcí pozemků v k.ú. Veselíčko  dle návrhu usnesení. 

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 5.3.2019  do 20.3. 2019 

Záležitost byla předložena k projednání na 17. schůzi Rady města Přerova konané dne 13.6.2019, 

stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva města 

Přerova 

 

Zastupitelstvo obce Veselíčko 

Zastupitelstvo obce Veselíčko   dne 2.1.2019 usnesením č. 1/2019/4.3 schválilo  záměr směny 

pozemků ve vlastnictví obce Veselíčko dle návrhu usnesení. Záměr směny byl zveřejněn na úřední 

desce  Obce Veselíčko  od 18.2.2019 do 6.3.2019. 

 



Důvodová zpráva: 

Lesní pozemky p.č. 1138 a p.č. 1140 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou se nachází v lesním 

komplexu polesí " Svrčov" a jsou ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

Pozemek p.č. 1355 ostatní plocha (zpevněná silnice) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou je ve 

vlastnictví obce Veselíčko. Jedná se o lesní cestu směřující z obce Svrčov do obce Staměřice, která 

slouží jako hlavní lesní cesta pro potřeby hospodaření statutárního města Přerov 

Dne 11.7.2016 požádal starosta obce Veselíčko o směnu pozemku p.č. 1140 ostatní plocha o výměře 

6992 m2 a částí pozemků p.č. 1138 lesní pozemek (pozemek určený k plnění funkce lesa) o výměře 

cca 9560 m2, za pozemek p.č.1355 ostatní plocha (silnice) o výměře 16552 m2 v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko.  

  

Obec Veselíčko by směnou získala do svého vlastnictví východní půlhorizont tzv. Zámeckého kopce a 

mohla by investovat do zlepšení zázemí okolo kapličky Panny Marie, dále má záměr také obnovit 

původní lesní hřiště. Obec Veselíčko objednala na základě žádosti vypracování geometrického plánu, 

dle kterého dne 11.7.2016 Rada města Přerova usnesením č. 2021/54/7/2016 schválila záměr 

statutárního města Přerova směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 

1140 ostatní plocha o výměře 6992 m2, pozemku p.č. 1145/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 2199 m2, části pozemku p.č. 1138 lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 508-61/2016 se 

jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 1138/2 o výměře 4756 m2 a pozemek p.č. 1138/3 o výměře 2047 

m2 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 ostatní plocha, silnice o výměře 

16552 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko. Uvedená dispozice 

byla zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Přerova od 10.10 do 24. 10. 2016. O této dispozici 

byla obec Veselíčko informována a požádáno o sdělení ve věci směny.  

Nežli došlo ke směně, zaslala obec Veselíčko dne 24.5. 2017 nový návrh, kterým navrhla směnu 

nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova, tento záměr projednala Rada města Přerova na 

své schůzi dne 8.6.2017 usnesení č. 2828/71/7/2017.  

  

Dne 28.6. 2018 zaslala obec Veselíčko opět nový návrh s novou variantou, kterou schválilo 

Zastupitelstvo obce Veselíčko usnesením č. 5/2018/4.2. Na základě žádosti obce Veselíčko ze dne 

28.6.2018 byla podána žádost na Městský úřad Lipník nad Bečvou o udělení souhlasu s navrženým 

dělením lesního pozemku. Vzhledem k tomu, že Městský úřad Lipník nad Bečvou nesouhlasil (dle § 

12 odst. 3. zák.č. 289/1995 Sb. o lesích) s oddělením části pozemku p.č. 1137/1 a p.č. 1137/8 oba lesní 

pozemek, kolem kamenolomu, dle žádosti obce Veselíčko (poněvadž nově vzniklý pozemek svým 

tvarem a velikostí neumožnuje řádné hospodaření v lese) převod nebyl realizován.  

  

Dne 23.1.2019 zaslala obec Veselíčko na základě usnesení Zastupitelstva obce Veselíčko další 

variantu směny pozemků. Usnesením č. 1/2019/4.3 schválilo Zastupitelstvo obce Veselíčko směnu 

pozemků p.č. 1140 a části pozemku p.č. 1138 označených jako nově vzniklé pozemky p.č. 1138/2, p.č. 

1138/3, případně 1138/4-6 za pozemek p.č. 1355 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.  

  

Na základě výše uvedené žádosti Rada města Přerova dne 28.2.2019 usnesením č. 286/10/7/2019 

schválila záměr statutárního města Přerova směnu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemků p. č. 1140 ostatní plocha o výměře 6992 m2, části pozemku p.č. 1138 lesní 

pozemek, dle geometrického plánu č. 532-31/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 1138/5 o 

výměře 7513 m2 a pozemek p.č. 1138/6 o výměře 2047 m2 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou, za pozemek p.č. 1355 ostatní plocha, silnice o výměře 16552 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko, bez rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 

Směnou pozemku p.č. 1140 a části pozemku p.č. 1138, dle geometrického plánu č. 532-31/2018 p.č. 

1138/5 o výměře 7513 m2 a p.č. 1138/6 o výměře 2047 m2 lesní pozemky v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou, ve vlastnictví statuárního města Přerov o celkové výměře 16552 m2, získá statutární 

město Přerov pozemek p.č. 1355 ostatní plocha o výměře 16552 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 



Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko. 

  

Obec Veselíčko a statutární město Přerov navrhují, aby směna byla realizována bez doplatku rozdílu 

cen směňovaných pozemků.  

  

Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, hradí obec Veselíčko. Správní poplatek za 

vklad práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Přerov. 

  

Dle vyjádření odborného lesního hospodáře je lesní komplex Svrčov přístupný přes obecní cestu ve 

vlastnictví obce Veselíčko. Směnou nabyde statutárního město Přerov do vlastnictví pozemek, který je 

využíván v souvislosti s hospodařením lesního komplexu " Svrčov." 

  

Obec Veselíčko získá v lokalitě Zámeckého kopce pozemky, které hodlá využít za účelem opravy 

opěrné kamenné zdi kolem komunikace a vybudování rozhledny. 

Cena zjištěná pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerov dle znaleckého posudku č. 1613/2019 

znalce V*** D*** činí 180 950,- Kč. Cena v čase a místě obvyklá činí 173 800,- Kč. 

  

Cena zjištěná a místě a čase obvyklá pozemku p.č. 1355 ostatní plocha, silnice v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko dle znaleckého posudku č. 31/19 znalce J***P*** 

činí 829 750,- Kč. 

  

Důvodem dispozice je žádost obce Veselíčko na směnu pozemků p.č. 1140 ostatní plocha, silnice 

a části pozemku p.č. 1138 lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví 

statutárního města Přerov za pozemek p.č. 1355 ostatní plocha, silnice k.ú. Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko.  

 

 


