
Pořadové číslo:  8/4.4.1. 

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 04.10.2019 

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Jaroslava Štěpánová, referentka 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část pozemku p.č. 34 a 

pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu pozemku p.č. 1027/1 orná půda o výměře 3.814 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve 

společném jmění manželů J*** a A***S*** za část pozemku p.č. 34 zahrada označené dle 

geometrického plánu č. 604-178/2014 jako pozemek p.č. 34/3 zahrada o výměře 1.193 m2 a p.č. 

250/1 zahrada o výměře 776 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

Doplatek rozdílu ceny směňovaných nemovitostí dle znaleckého posudku činí 161 320,- Kč ve 

prospěch manželů J*** a A*** S*** 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.9.2019 podala návrh zastupitelstvu schválit směnu dle 

návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.9.2018 usnesením č. 4193/101/7/2018 schválila záměr 

StMPr - směnu pozemků uvedených v návrhu na usnesení.  

Rada města Přerova  na své schůzi dne 20.9. 2018 schválila záměr směny dle návrhu usnesení. 

 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova ve dnech od 26.9.-11.10.2018 a  

 od 18.7. do 2.8.2019. 

 



Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 10.1.2014 neměla námitek ke směně pozemku p.č. 1027/1 

za část pozemku p.č. 34 , oba v k.ú. Újezdec u Přerova. Doporučila ze směny vyjmout plochy určené 

územním plánem pro plochy veřejných prostranství a plochy krajinné zeleně. Dále upozornila, že 

hodnota směňovaných pozemků bude rozdílná. 

Koordinační skupina na svém jednání dne 13.7.2017 nedoporučila rozšířit  původní  směnu o  

pozemek  p.č. 356/1 o výměře 2075 m2 navrhovaný manželi Stokláskovými,  vzhledem k tomu, že 

předmětný pozemek se nachází v rozvojovém území pro zástavbu RD a je možno ho využít pro vedení 

hlavních řadů inženýrských sítí a komunikace. Proto navrhla  ke směně  pozemek p.č. 250/1 zahrada o 

výměře 776 m2,  nacházející se ve stejné lokalitě.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor MAJ doporučuje schválit záměr směny pozemků v navrhovaném znění. 

 

V lokalitě U Montáží v místní části  Újezdec probíhá výstavba rodinných domů. Dopravní připojení je 

provedeno přes komunikaci v ulici U Spojů, která je z dopravního hlediska absolutně nedostačující a 

je v havarijním stavu. 

 

Oddělení dopravy zadalo projektovou dokumentaci na novou obousměrnou komunikaci v ulici U 

Spojů, ale prostorově je šířka komunikace limitována šířkou vlastněného pozemku. Šířka pozemku ve 

vlastnictví StMPr neumožňuje vyprojektování nového přístupového chodníku, který požaduje 

Dopravní inspektorát Policie ČR.  Jeho požadavek je podle názoru MAJ oprávněný, protože pro pohyb 

chodců bude po dokončení výstavby rodinných domů, chodník nezbytně nutnou součástí komunikace. 

K vybudování nového přístupového chodníku podél projektované komunikace je nezbytné vlastnictví 

pozemku p.č. 1027/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. Práce na projektové dokumentaci nové komunikace 

jsou pozastaveny do vyřešení  majetkových poměrů k pozemku p.č. 1027/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

Upozorňujeme na skutečnost, že lokalitu výstavby rodinných domů nelze dopravně připojit jiným 

vhodným způsobem. 

 

Výbor pro místní část Újezdec 

Výbor  pro místní část po projednání  neměl námitek k původní  směně a ani k rozšířené směně o 

pozemek p.č. 250/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1027/1 orná půda o celkové výměře 3.814 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova je situován po 

levé straně ul. Hlavní při vjezdu do zastavěné části obce Újezdec. Pozemek p.č. 250/1 zahrada o 

výměře 776 m2 v k.ú. Újezdec u Přerovaje situován v ulici Zahrádky. Pozemek p.č. 34 zahrada o 

celkové výměře 1.905 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova je situován podél ulice Spojovací. 

  

Na odbor správy majetku se obrátili manželé J*** a A*** St***se žádostí o směnu pozemku p.č. 

1027/1 v k.ú. Újezdec u Přerova, který je v jejich vlastnictví za pozemek p.č. 34 k.ú. Újezdec u 

Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova. Ve své žádosti uvedli, že směnou pozemku by měli 

možnost rozšíření zahrady ležící na pozemku p.č. 20 o část pozemku, který se nachází přes místní 

komunikaci. 

  

Manželé S*** užívají na základě věcného břemene užívání na dobu 40 let pozemek p.č. 19 zast. 

plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 21 a pozemek p.č. 20 zahrada vše v k.ú. Újezdec 

u Přerova. Vlastníky těchto pozemků jsou J*** a J***S*** 

Pro úplnost dodáváme, že Rada města Přerova dne 26.11.2015 po projednání podala návrh 



Zastupitelstvu města Přerova neschválit směnu části pozemku p.č. 34 zahrada, označené dle 

geometrického plánu č. 604-178/2014 jako pozemek p.č.34/3 zahrada o výměře 1.193 m2 ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 1027/1 orná půda o výměře 3.814 m2 oba v 

k.ú. Újezdec u Přerova, ve společném jmění manželů S*** a následně Zastupitelstvo města Přerova 

dne 14.12.2015 tuto směnu neschválilo a to z důvodu vysokého doplatu rozdílu cen směňovaných 

pozemků ve vlastnictví města. 

  

Na základě společného jednání na odboru správy majetku mezi vedoucím oddělení dopravy, vedoucím 

odboru MAJ a předsedou výboru pro místní část Újezdec bylo dohodnuto, že manželé St*** požádají 

o rozšíření své původní žádosti o pozemek p.č. 356/1, který by byl rovněž předmětem směny. Účelem 

rozšíření bylo snížit doplatek ze strany statutárního města Přerova.  

  

Koordinační skupina s výše uvedeným návrhem nesouhlasila a doporučila ke směně pozemek p.č. 

2550/1 a tudíž bylo manželům S*** nabídnuto rozšířit projednávání záměru směny o pozemek p.č. 

250/1 místo původně navrhovaného pozemku p.č. 356/1 oba v k.ú. Újezdec u Přerova. Manželé S***s 

navrhovanou změnou směny souhlasili. 

  

Na základě této skutečnosti byl RM dne 23.11.2017 předložen ke schválení záměr StMPr - směna 

pozemku p.č. 1027/1 orná půda o výměře 3.814 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve společném jmění 

manželů J*** a A*** S***4 za část pozemku p.č. 34 zahrada označené dle geometrického plánu č. 

604-178/2014 jako pozemek p.č. 34/3 zahrada o výměře 1.193 m2 a p.č. 250/1 zahrada o výměře 776 

m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova, s doplatkem rozdílu cen 

směňovaných nemovitostí za předpokladu finančního krytí. 

  

RM dne 23.11.2017 usnesením č. 3372/81/8/2017 neschválila záměr StMPr - směny výše uvedených 

pozemků.  

  

Vzhledem k požadavku oddělení dopravy odboru správy majetku k realizaci směny pozemků z 

důvodu vybudování komunikace a chodníků k rodinným domům byli S*** osloveni, zda souhlasí s 

navrhovaným záměrem - směny uvedené v návrhu na usnesení.  

  

  

V měsíci říjnu 2018 byli manželé S*** seznámeni se schválením záměru směny a zároveň vyzváni, 

aby předložili jejich návrh kupní ceny za pozemek p.č. 1027/1 orná půda,vzhledem k tomu, že 

nesouhlasili s kupní cenou stanovenou dle znaleckého posudku z r. 2015. 

  

Po několika urgencích manželů S*** , odbor správy majetku objednal v roce 2019 nový znalecký 

posudek, dle kterého činí cena v místě a čase obvyklá za pozemek p.č. 1027/1 orná půda ve vlastnictví 

SJM S*** 514 360,- Kč a za pozemek p.č. 34 zahrada, označené dle geometrického plánu č. 604-

178/2014 jako pozemek p.č. 34/3 zahrada a p.č. 250/1 zahrada ve vlastnictví StMPr 353 040,- Kč.  

Rozdíl cen směňovaných pozemků činí 161 320,- Kč ve prospěch manželů St*** 

  

Náklady spojené se směnou pozemků, tj. náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 8 968,- 

Kč a náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši 7 260,- Kč budou hrazeny rovným dílem, tj. 

každý z účastníků jednu polovinu.  

  

  

  

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost manželů St***o 

směnu pozemků uvedených v návrhu usnesení.  


