
Pořadové číslo:  7/3.4.1 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  části pozemku p.č. 

2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za  pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu části pozemku p.č. 2573/1 trvalý travní porost označenou geometrickým plánem č. 

6768-73/2018 vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. jako pozemek p.č. 2573/8 o výměře 265 m2 a 

pozemku p.č. 2573/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 

statutárního města Přerov za pozemek p.č. 6497/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 307 m2 v k.ú. 

Přerov, ve vlastnictví J***O*** s doplatkem cen směnovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerov ve výši 46 730,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 usnesením č. 3583/85/7/2018 schválila záměr 

statutárního města Přerov dle návrhu usnesení. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerov  od 30.7. 2019 do 14.8.2019 

Výsledek jednání Rady města Přerova z 21. schůze  konané dne 21.8. 2019 bude sdělen  zpravodajem 

v den konání zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Zřízení služebnosti bylo projednáno na 21. schůzi  Rady města Přerova dne 21.8.2019. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2573/1 a p.č. 2573/7 v k.ú. Přerov se nachází v zahrádkářské kolonii na ul. Dvořákova 

pod nemocnicí. Na pozemku p.č. 2573/7 zastavěná plocha a nádvoří se nachází zahradní chatka ve 

vlastnictví J*** O***Pozemky p.č. 2573/1 a p.č. 2573/7 v k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví statutárního 



města Přerov a J*** O*** je užívá od r. 2005 na základě nájemní smlouvy.  

  

Pozemek p.č. 6497/6 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přerov se nachází vedle komunikace Přerov – 

Dluhonice. Pozemek je ve vlastnictví J***O***a je určen pro stavbu cyklostezky.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb v souvislosti s dořešením právních vztahů pro stavbu 

cyklostezky Přerov – Dluhonice oslovil p. O*** zda by odprodal část pozemku p.č. 6497/6 v k.ú. 

Přerov. Pan O*** sdělil, že uvedený pozemek smění nebo odprodá, avšak upřednostňuje směnu. Po 

schválení záměru byl objednán geometrický plán na oddělení části pozemku p.č. 2573/1 v k.ú. Přerov , 

který řeší rovněž věcné břemeno - právo příjezdu a přístupu na nově vzniklý pozemek p.č. 2573/8 v 

k.ú. Přerov. 

  

Cena v čase a místě obvyklá pozemků p.č. 2573/7 a p.č. 2573/8 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 

statutárního města Přerov činí celkem 111 200,- Kč t.j. 400,- Kč/m2. Hodnota věcného břemene 

přístupu, jízdy a chůze činí 9 140,- Kč. 

  

Cena pozemku v čase a místě obvyklá pozemku p.č. 6497/6 v k.ú. Přerov ve vlastnictví J. O*** činí 

64 470,- Kč, t.j. 210,- Kč/m2. 

Rozdíl cen směňovaných nemovitostí činí 46 730,- Kč, ve prospěch statutárního města Přerov.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna části pozemku p.č. 2573/1 a 

pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov za pozemek p.č. 

6497/6 v k.ú. Přerov ve vlastnictví J*** O*** 

 

 


