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Název návrhu: 

Smlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě dne 20.3.2018 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako budoucím prvním směňujícím a T*** K*** a J*** Ni***, jako 

budoucím druhým směňujícím. 

Dodatkem č.1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. IV, odst. 5 tak, že nově zní takto: 

Smluvní strany se zavazují nezatěžovat předmětné nemovité věci omezeními vlastnického práva, a to 

zejména zástavními právy, předkupními právy a věcnými břemeny s vyjímkou věcných břemen – 

služebnosti zřízených v souvislosti s vybudováním cyklostezky na ulici Palackého. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 12.12.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém zasedání dne 13.11.2019 doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na své jednání dne 18.10.2019 neměla námitek k uzavření dodatku ke smlouvě o 

budoucí směnné smlouvě. 

 

Odbor správy majetku 



Odbor správy majetku uzavření dodatku doporučuje. Současní spoluvlastníci  pozemku p.č. 37  budou 

moci uzavírat smlouvy o zřízení služebnosti, které jsou vyvolány stavbou cyklostezky v ulici 

Palackého. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 37 ost. plocha, o celkové výměře 1.764 m2 se nachází školou logistiky a školní jídelnou  

školou logistiky a školní jídelnou Přerov, Kratochvílova 30 a je ve spoluvlastnictví T***K*** a 

J***N***. Pozemek p.č. 40/1, zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře 5.251 m2 je ve vlastnictví 

statutárního města Přerova a tvoří veřejné prostranství mezi školní jídelnou a autobazarem.  

Na základě smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne 30.3.2018 se smluvní strany zavázaly 

nezatěžovat předmětné nemovité věci omezeními vlastnického práva, a to zejména zástavními právy, 

předkupními právy a věcnými břemeny.  

V souvislosti s přípravou stavby vybudování cyklistické obousměrné stezky od křižovatky Palackého - 

Bratrská po křižovatku Palackého – Komenského se na p. N*** a p. K*** obracejí zejména vlastníci 

inženýrských sítí se žádostmi o zřízení věcných břemen. Jedná se především o zatížení nemovitosti 

vyvolané uvedenou stavbou. Dle ujednání výše citované budoucí směnné smlouvy tyto služebnosti 

zřídit nemůžou. S ohledem na urychlení a zajištění bezproblémové přípravy stavby cyklostezky 

navrhuje oddělení ostatního majetku možnost uzavření dodatku, kterým by město zřízení služebnosti v 

souvislosti se stavbou cyklostezky povolilo. Uzavřením dodatku by došlo k dalšímu urychlení 

přípravy stavby. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání změna podmínek sjednaných v 

budoucí směnné smlouvě, týkající se souhlasu se zřizováním služebností na budoucích 

pozemcích v souvislosti se stavbou cyklostezky v ul. Palackého.  

 

 


