
Pořadové číslo:  13/3.4.1. 

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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 4218/1 a p.č. 5096 vše 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 v k.ú. 

Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu části pozemku p.č. 4221 ostatní plocha o výměře cca 6 m2, části p.č. 4219/1 ostatní 

plocha o výměře cca 23 m2, části p.č. 4218/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 a části p.č. 5096 

ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 

6707/1 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika 

v.o.s., se sídlem Praha-Stodůlky, Nárožní 1359/1, IČ: 26178541, s doplatkem rozdílu cen 

směňovaných nemovitostí. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě, směnná smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy, po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

"I/55 MÚK Přerov-Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká Dlážka" a stavby "Propojení 

cyklostezky Velká Dlážka-Hranická", vyhotovení geometrického plánu na oddělení směňovaných 

částí pozemků, udělení souhlasu příslušného stavebního úřadu s dělením, popř. scelováním pozemků 

a za podmínky, že směňované části pozemků budou bez jakýchkoli právních vad, zejména bez 

zatížení zástavním právem smluvním, nejpozději však do 5 let od účinností budoucí směnné smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 3. jednání dne 13.2.2020 doporučila realizaci směny. Město získá pozemky 

pro připravovanou stavbu rozšíření chodníku a cyklostezky v ul. V. Dlážka. 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 14. zasedání dne 19.2.2020 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova - záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 33. schůzi dne 5.3.2020 schválila záměr statutárního města Přerova - směnu 

částí pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 v k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 

lhůtě od 9.3. do 25.3.2020. Rada města Přerova na 37. schůzi dne 14.5.2020 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek pozemku p.č. 4221 ostatní plocha o celkové výměře 98 m2 , p.č. 4219/1 ostatní plocha o 

celkové výměře 41 m2, p.č. 4218/1 ostatní plocha o celkové výměře 87 m2 a pozemek p.č. 5096 

ostatní plocha o celkové výměře 1634 m2 tvoří veřejné prostranství – chodník a zeleň mezi chodníkem 

a parkovištěm před prodejnou LIDL na křižovatce ulic Velká Dlážka, Lipnická, Polní v Přerově. 

Pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova. 

Pozemek p.č. 6707/1 ostatní plocha o celkové výměře 4665 m2 v k.ú. Přerov tvoří plochu parkoviště 

před prodejnou LIDL a je ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha-

Stodůlky, Nárožní 1359/1, IČ: 26178541. Na pozemku vázne zástavní právo k zajištění pohledávek 

pro ING Bank N.V. 

V rámci stavby I/55 MÚK Přerov-Předmostí jejíž součástí je nová vybudování okružní křižovatky v 

místě nynější křižovatky ulic Polní, Velká Dlážka a Lipnická v Přerově bude realizováno rozšíření 

chodníku a cyklostezky s propojením ulic Velká Dlážka a Hranická. Rozšířením chodníku bude m.j. 

dotčen pozemek p.č. 6707/1 v majetku společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Investorem stavby "I/55 

MÚK Přerov-Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká Dlážka" a stavby "propojení 

cyklostezky Velká Dlážka-Hranická" bude statutární město Přerov.  

Společnost Lidl Česká republiky v.o.s. by souhlasila s umístěním výše uvedené stavby na pozemku 

p.č. 6707/1 v k.ú. Přerov s tím, že by výměnou získala části pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 

4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov mezi nově vybudovaným chodníkem a pozemkem p.č. 6707/1 v 

k.ú. Přerov (parkovištěm před prodejnou LIDL). Směna by byla realizována s doplatkem rozdílu cen 

pozemků ze strany společnosti Lidl Česká republiky v.o.s. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě, směnná smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy, po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

"I/55 MÚK Přerov-Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká Dlážka" a stavby "Propojení 

cyklostezky Velká Dlážka-Hranická", vyhotovení geometrického plánu na oddělení směňovaných 

částí pozemků, udělení souhlasu příslušného stavebního úřadu s dělením, popř. scelováním pozemků a 

za podmínky, že směňované části pozemků budou bez jakýchkoli právních vad, zejména bez zatížení 

zástavním právem smluvním, nejpozději však do 5 let od účinností budoucí směnné smlouvy. 

Společnost Lidl ČR v.o.s. předložila znalecký posudek č. 16/01//2019 vyhotovený znalcem Ing. 

Zdeňkem Havránkem - HEUREKA znalecká kancelář, kterým byla stanovena cena obvyklá za 1 m2 

směňovaných pozemků v majetku statutárního města Přerova i v majetku Lidl ČR v.o.s. shodně, ve 

výši 1119,- Kč/m2 bez DPH.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků situovaných podél 

parkoviště prodejny LIDL na křižovatce ulic Velká Dlážka, Lipnická a Polní v Přerově, kdy 

směnou získá město pozemek dotčený rozšířením chodníku.  

 



 


