
Pořadové číslo:  14/3.4.1. 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

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 Přerova – pozemku p.č. 6696 v 

k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

SBD Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu pozemku p.č. 6696 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 583 m2 v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 

135 m2 ve vlastnictví společnosti Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 128/41, IČ 00053236. 

Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prvním směňujícím a společností Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-

Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 jako budoucím druhým směňujícím.  

Směnná smlouva bude uzavřena do 60 ti dnů od předložení výzvy statutárního města Přerov 

společnosti Stavební bytové družstvo Přerov učiněné do 6 měsíců poté, co bude povolen vklad 

pozemku p.č. 6691/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 428 m2 v k.ú. Přerov, kterým bude 

zajištěn přístup k pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov, z výlučného vlastnictví České republiky – Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 23.8.2018 neměla připomínek k převodu pozemku uživateli 

- SBD a zároveň doporučila jednat s SBD o směně pozemku p.č. 6696 za část pozemku p.č. 6693 

dotčenou navrhovaným cyklopodjezdem. 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.2.2019  schválila záměr StMPr -  směnu pozemků 

uvedených v návrhu na usnesení. 

 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce ve dnech od 14.2. 

do 1.3.2019 a následně od 20.5. do 7.6.2020. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 6.8.2020 podala návrh ZM schválit směnu dle návrhu na 

usnesení.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nemá k uzavření směny námitek. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6696 ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 583 m2 v k.ú. Přerov je situován 

mezi oploceným areálem SBD a patrovými garážemi a zahrádkami v ul. Teličkova v místní části 

Předmostí. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Pozemek p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o celkové výměře 4.248 m2 v k.ú. Přerov je situován po 

pravé straně za podjezdem na ul. Hranická. Pozemek je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva 

Přerov. Na části pozemku se nachází chodník a zbývající část je situována v oploceném areálu SBD, 

který slouží jako provozní objekt, v němž jsou zajišťovány opravy a údržba bytového fondu SBD a 

část je dlouhodobě pronajata jiným právnickým osobám. 

  

Na odbor správy majetku se obrátilo Stavební bytové družstvo Přerov se sídlem Kratochvílova 128/41, 

Přerov I-Město, IČ 00053236 (dále SBD) se žádostí o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku 

p.č. 6696 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov a navrhlo převod pozemku do vlastnictví SBD. 

Pozemek se nachází v oploceném areálu SBD Přerov v ul. Teličkova v Předmostí a je užíván pro 

potřeby SBD.  

  

Vzhledem k tomu, že odbor řízení projektů a investic navrhuje stavbu cyklopodjezdu, která bude 

dotčena i pozemkem p.č. 6693 o výměře 50 m2, oslovil odbor majetku Stavební bytové družstvo 

Přerov s nabídkou směny pozemku p.č. 6696 ost. plocha ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 

6693 ost. plocha ve vlastnictví SBD. 

  

Na schůzi RM dne 15.11.2018 byl schválen záměr StMPr - směny pozemku p.č. 6693 dle požadavku 

odboru řízení a investic o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví SBD Přerov, záměr byl zveřejněn. 

Následně došlo k úpravě návrhu veřejně prospěšné stavby a byl vznesen požadavek PRI na zábor části 

pozemku p.č. 6693 o výměře 135 m2. SBD Přerov bylo s touto skutečností seznámeno a požádáno o 

vyjádření. Na základě souhlasného stanoviska byl RM předložen ke schválení záměr StMPr - směny 

pozemků s výměrou pozemku ve vlastnictví SBD 135 m2, který RM dne 11.2.2019 schválila. 

  

Na základě vyjádření souhlasí SBD s navrhovanou směnou pozemků s doplatkem rozdílu cen 

směňovaných nemovitostí, a to i za předpokladu, že by navrhovaná stavba cyklopodjezdu na části 

pozemku p.č. 6693 zasahovala do části pozemku p.č. 6693 oba v k.ú. Přerov, která je již za oplocením. 

  

Odbor správy majetku připravoval návrh souhlasu s dělením pozemku pro stavební úřad, dle kterého 

by byl vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov. Po konzultaci na 

stavebním úřadu bylo odboru majetku sděleno, že není možné vydat souhlas s dělením z důvodu 

neexistence přístupů na dělené pozemky. Jedná se o část pozemku p.č. 6868/1 v k.ú. Přerov, který je 



ve vlastnictví ČR - Správy železnic st. p. Na část pozemku p.č. 6868/1 o výměře 1.643 m2 v k.ú. 

Přerov je uzavřena nájemní smlouva mezi st.p. Správa železnic jako pronajímatelem a StMPr jako 

nájemcem za účelem realizace veřejně prospěšné stavby "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - 

Hranická".  

  

Vzhledem k tomu, že v rámci veřejně prospěšné stavby "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - 

Hranická" je řešen i bezúplatný převod pozemku p.č. 6691/6 ost. pl. v k.ú. Přerov o výměře 428 m2 z 

vlastnictví ČR-UZSVM do vlastnictví StMPr, který bude projednáván na ZM dne 8.6.2020, bude 

přístup na směňovanou část pozemku p.č. 6693 řešen po uskutečnění převodu pozemku p.č. 6691/6 

oba v k.ú. Přerov.  

  

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude uzavřena s SBD Přerov smlouva o budoucí směnné 

smlouvě s tím, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od předložení výzvy 

statutárního města Přerova Stavebnímu bytovému družstvu Přerov. Výzva bude učiněna do 6 měsíců 

poté, co bude povolen vklad vlastnického práva ve prospěch statutárního města Přerov k pozemku p.č. 

6691/6 ost.pl. o výměře 428 m2 v k.ú. Přerov. 

  

Závazek uzavřít směnnou smlouvu zanikne v případě, že statutární město Přerov nevyzve SBD Přerov 

k uzavření směnné smlouvy nejpozději do 31.12.2025. 

  

Část pozemku p.č. 6696 - zastavěná stavbou "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická" bude 

zaměřena geometrickým plánem po dokončení této stavby.  

  

Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 6696 o výměře 583 m2 ve vlastnictví StMPr dle znaleckého 

posudku ze dne 4.5.2020 činí 699.600,-Kč (bez DPH), tj. 1.200,-Kč/m2.  

  

Cena v místě a čase obvyklá části pozemku p.č. 6693 ve vlastnictví SBD Přerov dle znaleckého 

posudku ze dne 4.5.2020 činí 1.200,-Kč/m2 (bez DPH). 

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činily 2.500,- Kč a budou hrazeny rovným dílem každou 

ze smluvních stran. 

  

Směna bude realizována s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova. 

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě z důvodu 

dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 6696 a k části pozemku p.č. 6693 oba v k.ú. 

Přerov za účelem realizace veřejně prospěšné stavby "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - 

Hranická".  

 

 


