
Pořadové číslo:  6/3.4.1. 

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 12.06.2019 

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 – části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 746 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu části pozemku p.č. 819 orná půda dle geometrického plánu č. 696-71/2018 

označené jako díl „a“ o výměře 2853 m2 a části pozemku p.č. 746 orná půda dle geometrického plánu 

č. 696-71/2018 označené jako díl „d“ o výměře 3353 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 588/8 ostatní plocha o výměře 2909 m2 a p.č. 

590/12 lesní pozemek o výměře 258 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana S*** 

J***, bytem *** s doplatkem rozdílu obvyklých cen pozemků ve výši 67.210,- Kč ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost směny pozemků na 8. jednání dne 20.4.2018 s kladným 

stanoviskem.  

 

Místní výbor Kozlovice: 

Místní výbor Kozlovice se směnou pozemků souhlasil. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 45. zasedání dne 16.5.2018 doporučila Radě města Přerova schválit změnu 

svého usnesení dle návrhu usnesení.  

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 93. schůzi dne 31.5.2018 schválila záměr statutárního města Přerova – změnu 

svého usnesení -  směnu pozemků  v rozsahu dle návrhu usnesení.  Záměr byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 5.6. do 20.6.2018 a opakovaně od 26.9. do 11.10.2018 a od 13.5. do 28.5.2019. Rada 

města Přerova na 16. schůzi dne 23.5.2019 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 směnu pozemků doporučuje -realizací směny získá město pozemky částečně 

dotčené stávající cyklistickou trasou z Přerova do Kozlovic výměnou za zemědělské pozemky. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 588/8 ostatní plocha o výměře 2909 m2 a p.č. 590/12 lesní pozemek o výměře 258 m2 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází na levém břehu Bečvy mezi účelovou komunikací vedoucí 

k zahrádkářské kolonii v Kozlovicích a točnou na konci ulice Za školou. Na části pozemku p.č. 588/8 

stojí čerpací stanice a přes oba pozemky je veden kanalizační sběrač, které byly vybudované v rámci 

stavby „Kanalizace Přerov IV – Kozlovice“. Uvedené pozemky ve vlastnictví pana S*** J***, bytem 

***.  

Dle územního plánu města Přerova se pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova nachází v lokalitě vymezené pro stávající plochy Z – plochy krajinné zeleně, pozemky jsou 

zasaženy veřejně prospěšným opatřením – prvkem územního systému ekologické stability krajiny, 

navrhovaným regionálním biocentrem v trase nadregionálního biokoridoru. Pozemky jsou zasaženy 

stávající cyklistickou trasou.  

  

Pozemek p.č. 819 orná půda o celkové výměře 6158 m2 a pozemek p.č. 746 orná půda o celkové 

výměře 10002 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází v jižní části katastru Kozlovice u Přerova 

a jsou součástí ucelené zemědělsky obhospodařované plochy. Pozemky jsou užívány k zemědělské 

činnosti na základě nájemní smlouvy panem S*** J***, bytem *** Pozemky jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

Dle územního plánu města Přerova se pozemky p.č. 819 a p.č. 746 nachází v lokalitě vymezené 

částečně pro stávající plochy zemědělské P, částečně návrhové plochy Z – plochy krajinné zeleně, 

pozemky jsou v návrhové ploše Z dotčeny veřejně prospěšným opatřením – prvkem územního 

systému ekologické stability krajiny, navrhovaným místním biokoridorem. 

  

V roce 2010 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova zahájil odbor rozvoje, oddělení 

investic projekční práce na odkanalizování místní části Přerov-Kozlovice. Stavbu kanalizace 

připravovalo město Přerov, následně stavbu s využitím státní dotace realizovala společnost Vodovody 

a kanalizace Přerov a.s. V rámci uvedené stavby bylo navrženo vybudování čerpací stanice a 

příjezdové komunikace, které zasahovaly do pozemků p.č. 588/8 a p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u 

Př.. Uvedené pozemky nabyl na základě rozhodnutí o dědictví v r. 2011 pan S*** J***. Na základě 

proběhlých jednání s panem J***souhlasil s umístěním stavby kanalizace na svých pozemcích s tím, 

že požaduje směnu svých pozemků v celé výměře, t.j celkem 3167 m2 za pozemek (nebo pozemky) v 

majetku města vhodné k provozování zemědělské činnosti, neboť pan J*** je soukromě hospodařící 

zemědělec. V roce 2013 došlo k dohodě ve věci směny, kdy byl jako vhodný vytypován pozemek p.č. 

819 orná půda v k.ú. Kozlovice u Přerova, resp. jeho část o výměře cca 3000 m2 ve vlastnictví města, 

která navazuje na pozemek p.č. 728 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana J***. Ze směny 

měla být dle požadavku oddělení ochrany životního prostředí vyčleněna část, která je dle územního 

plánu vymezena pro plochu místního biokoridoru. Rada města Přerova schválila tento záměr směny na 

86. schůzi dne 5.3.2014. Následně bylo nutno vyhotovit znalecké posudky na stanovení cen 



směňovaných pozemků a geometrický plán na oddělení části pozemku p.č. 819, která by byla 

předmětem směny. Geometrickým plánem č. 669-67/2016 byla z pozemku p.č. 819 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova oddělena část označená jako díl „a“ o výměře 2853 m2. Pan J*** nejprve sdělil, že posudek 

na stanovení ceny svých pozemků zadá samostatně a předá odboru správy majetku. K tomuto však 

nedošlo a koncem r. 2017 bylo dohodnuto, že posudek na stanovení ceny pozemků, které budou 

předmětem směny, zadá statutární město Přerov s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

budou hrazeny rovným dílem. 

Dle zpracovaného znaleckého posudku byla cena pozemků stanovena takto: 

• pozemky p.č. 588/8, p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova včetně trvalých porostů v majetku p. 

J***:  

cena administrativní ve výši celkem za oba pozemky 149.570,- Kč, tj. 47,23 Kč/m2, cena v místě a 

čase obvyklá ve výši 149.000,- Kč, tj. 47,05 Kč/m2. 

• pozemek p.č. 819 díl „a“ v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku města: 

cena administrativní ve výši 71.439,- Kč, tj. 25,04 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá ve výši 

100.000,- Kč, tj. 35,05 Kč/m2. 

  

Po seznámení se znaleckým posudkem pan J*** požádal o možnost rozšíření směny o část pozemku 

p.č. 746 v k.ú. Kozlovice u Přerova, který navazuje na oddělovanou část p.č. 819 s tím, že rozdíl cen 

směňovaných pozemků doplatí.  

Tato žádost byla projednána na 8. jednání koordinační skupiny dne 20.4.2018, která vyslovila souhlas 

s rozšířením rozsahu směňovaných pozemků o část pozemku p.č. 746 s tím, že dle požadavku oddělení 

ochrany životního prostředí by v majetku města Přerova zůstal pruh podél potoka a sousední polní 

cesty pro navrhovaný místní biokoridor. Komise pro záměry na 45. zasedání dne 16.5.2018 doporučila 

Radě města Přerova schválit změnu svého usnesení dle návrhu usnesení a Rada města Přerova na 93. 

schůzi dne 31.5.2018 schválila změnu svého usnesení - záměr statutárního města Přerova – směnu 

části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 746 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 

588/8 a p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

5.6. do 20.6.2018 a opakovaně od 26.9. do 11.10.2018 a od 13.5. do 28.5.2019. 

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu, kterým byla z pozemku p.č. 819 oddělena část 

označená jako díl „a“ o výměře 2853 m2 a z pozemku p.č. 746 oddělena část označena jako díl „d“ o 

výměře 3353 m2 a tyto díly budou předmětem směny s panem J*** a budou sloučeny s pozemkem 

p.č. 728 v jeho vlastnictví. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 10.890,- Kč.  

Dle nově zpracovaných znaleckých posudků z ledna 2019 je cena pozemků stanovena takto: 

• pozemky p.č. 588/8, p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova včetně trvalých porostů v majetku p. 

J***:  

cena administrativní ve výši celkem za oba pozemky 150.464,- Kč, tj. 47,51 Kč/m2, cena v místě a 

čase obvyklá ve výši 150.000,- Kč, tj. 47,36 Kč/m2. 

• pozemek p.č. 819 díl „a“ a pozemek p.č. 746 díl „d“ oba v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku města: 

cena administrativní ve výši celkem za oba pozemky 220.397,36 Kč, tj. 35,51 Kč/m2, cena v místě a 

čase obvyklá ve výši 217.210,- Kč, tj. 35,- Kč/m2. 

Doplatek rozdílu cen pozemků činí 67.210,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. Náklady 

spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny rovným dílem.  

Po realizaci této směny pozemků bude část pozemku dotčená stavbou čerpací stanice kanalizace 

úplatně převedena do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. a také bude s touto 

společností uzavřena smlouva o zřízení služebnosti vedení a provozování kanalizace (na dobu 

neurčitou a úplatně).  

  

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

Přerova, které jsou dotčeny stavbou kanalizace, kterou připravovalo statutární město Přerov a 

následně stavbu realizovala společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. a jsou částečně 

dotčeny stávající cyklistickou trasou (v majetku fyzické osoby) za zemědělský pozemek v užívání 

této fyzické osoby (v majetku města).  

 



 


