
Pořadové číslo:  14/3.4.3. 

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  – pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku 

p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu pozemku p.č. 200/6 orná půda o výměře 556 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a části 

pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 485-196/2019 označené jako pozemek 

p.č. 760/8 ovocný sad o výměře 790 m2 v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví statutárního města Přerova za 

pozemky p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 a p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. 

Újezdec u Přerova ve vlastnictví *** L*** Ch***, bytem *** s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 54.400,- Kč včetně DPH ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost směny pozemků na 8. jednání dne 18.4.2019 a 10. jednání 

dne 23.5.2019, kdy k navrhované směně neměla námitky. Skupina navrhla dělení pozemku p.č. 760/1 

v k.ú. Čekyně tak, aby zůstal mezi pozemky dostatečný veřejný prostor. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 8. zasedání dne 7.8.2019 doporučila Radě města Přerova schválit 

záměr směny v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Realizací směny získá město pozemky vymezené pro veřejní veřejně prospěšných staveb - pro 

rozvojovou lokalitu bydlení v místní části Újezdec. Vlastník těchto pozemků, který zde měl záměr 



postavit rodinný dům, nabude do vlastnictví pozemek v místní části Vinary pro stavbu rodinného 

domu o menší výměře a pozemek pro zřízení zahrady v místní části Čekyně. Výměra směňovaných 

pozemků by byla shodná. 

 

Místní výbor Čekyně: 

Stanovisko místního výboru bylo vyžádáno, místní výbor se k žádosti nevyjádřil.  

 

Místní výbor Vinary: 

Místní výbor Vinary již v v r. 2015 při projednávání jiné žádosti o odprodej původních pozemků p.č. 

200/6 a p.č. 200/7 v k.ú. Vinary u Př. souhlasil s převodem jejich částí po oddělení plochy pro 

umístění komunikace - dnes pozemek p.č. 200/6. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své 21. schůzi konané dne 21.8.2019 schválila záměr statutárního města 

Přerova směnu pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě 

od 23.8. do 7.9.2019 a opakovaně ve lhůtě od 15.6. do 1.7.2020. Rada města Přerova na 42. schůzi dne 

6.8.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu pozemků dle návrhu usnesení.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 a pozemek p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 oba 

v k.ú. Újezdec u Přerova se nachází v severozápadní části místní části Újezdec v lokalitě určené 

územním plánem pro plochy bydlení mezi ulicemi Hlavní a Přerovská. Uvedené pozemky jsou ve 

vlastnictví *** L*** Ch***, bytem ***8. Dle územního plánu jsou pozemky v ploše vymezené k 

funkčnímu využití bydlení, kdy přes uvedené pozemky je navrženo vedení veřejně prospěšných staveb 

- hlavního vodovodního řadu a kanalizace pro rozvojovou lokalitu pro bydlení. Navržené umístění 

těchto staveb znemožňuje umístění stavby RD. 

Pozemek p.č. 200/6 orná půda o celkové výměře 556 m2 v k.ú. Vinary u Přerova se nachází se v ulici 

Za Vrbím v místní části Vinary. Vznikl rozdělením pozemku p.č. 200/6 a p.č. 200/7 oba v k.ú. Vinary 

u Přerova dle doporučení koordinační skupiny tak, že byla z pozemků oddělena část pro budoucí 

veřejný prostor s komunikací pro navazující lokalitu vymezenou dle územního plánu pro bydlení (nyní 

v katastru nemovitostí označená jako p.č. 200/7) a část určená pro stavbu rodinného domu (nyní v 

katastru nemovitostí označená jako p.č. 200/6). V současné době jsou oba pozemky zatravněné a 

nevyužívané a jsou v majetku statutárního města Přerova.  

Pozemek p.č. 760/1 ovocný sad o celkové výměře 16629 m2 v k.ú. Čekyně se nachází na ulici Borošín 

v místní části Čekyně a tvoří starý ovocný sad ve svahu. Části tohoto pozemku byly již v minulosti 

odprodány, větší část je volná nevyužívaná. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova a dle 

územního plánu je vymezen pro plochy rekreace. 

  

Paní ***L*** Ch*** se stala v r. 2015 vlastníkem pozemků p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba v k.ú. Újezdec 

u Přerova a měla záměr zde postavit rodinný dům. Při přípravě dokumentace pro tuto stavbu zjistila, 

že územním plánem města Přerova je pozemkem navrženo vedení veřejně prospěšných staveb - 

hlavního vodovodního řadu a kanalizace pro rozvojovou lokalitu pro bydlení a umístění těchto staveb 

znemožňuje umístění stavby RD. Obrátila se proto na statutární město Přerov se žádostí o směnu 

svých pozemků p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova za pozemek v majetku města 

vhodný k záměru stavby RD v odpovídající výměře a lokalitě.  

Bylo navrženo směnit pozemky v majetku p. Ch***za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Př., 

který je v majetku statutárního města Přerova a je dle územního plánu vymezen pro plochy bydlení. 

Komise pro záměry na 37. zasedání dne 29.11.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 



směny těchto pozemků a uložit odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat územní studii na 

část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. Rada města Přerova tento záměr města neschválila. 

  

Paní Ch*** počátkem r. 2019 opět požádala o možnost projednání směny svých pozemků za pozemek 

vhodný k umístění stavby rodinného domu. Byly vytipovány pozemky v majetku města, které by bylo 

možno ke směně nabídnout. Paní Ch***á následně požádala o směnu svých pozemků p.č. 1014 a p.č. 

249/2 v k.ú. Újezdec u Př. (o celkové výměře 1342 m2) za části pozemků p.č. 200/6 a p.č. 200/7 v k.ú. 

Vinary u Př. (dnes v katastru nemovitostí označených jako p.č. 200/6) a část pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 

Čekyně (o celkové výměře shodné s nabízenými pozemky - cca 1342 m2) bez doplatku rozdílu cen 

pozemků. Na pozemcích v k.ú. Vinary u Př. má žadatelka záměr realizovat stavbu rodinného domu, 

pozemek v k.ú. Čekyně hodlá využívat jako ovocný sad – zahradu. 

Rada města Přerova na 21. schůzi dne 21.8.2020 schválila záměr směny předmětných pozemků bez 

doplatku rozdílu cen pozemků. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 23.8. do 

7.9.2019 a opakovaně ve lhůtě od 15.6. do 1.7.2020. 

Žadatelé byli seznámeni s výsledkem projednání záměru směny na schůzi Rady města Přerova a byly 

jim zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto 

formulářů bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 

Čekyně. Geometrickým plánem č. 485-196/2019 vyhotoveným dne 18.11.2019 byla z pozemku p.č. 

760/1 oddělena část označená novým p.č. 760/8 o výměře 790 m2, která bude předmětem směny. 

Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 6.400,- Kč.  

  

Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé směňovaných 

pozemků. Dle tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena u 

pozemků v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví p. Ch*** ve výši 132.858,- Kč, tj 99,- Kč/m2 a cena 

v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 604.000,- Kč, t.j. 450,- Kč/m2 včetně DPH.  

U pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova byla cena stanovena takto:  

u pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u Přerova cena zjištěná ve výši 118.072,20 Kč, tj 212,36 Kč/m2 a 

cena v místě a čase obvyklá ve výši 500.400,- Kč, t.j. 900,- Kč/m2 včetně DPH, 

u nově vzniklého pozemku 760/8 v k.ú. Čekyně cena zjištěná ve výši 118.618,50 Kč, tj 150,- Kč/m2 a 

cena v místě a čase obvyklá ve výši 158.000,- Kč, t.j. 200,- Kč/m2 včetně DPH, 

Rozdíl cen směňovaných nemovitých věcí činí 54.400,- Kč vč. DPH ve prospěch statutárního města 

Přerova. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 6.000,- Kč. 

Žadatelka souhlasila s doplatkem rozdílu cen, úhradou 1/2 nákladů za vyhotovení znaleckého posudku 

a s úhradou 1/2 správního poplatku za vklad práva dle směnné smlouvy do katastru nemovitostí.  

  

Podmínkou realizace směny pozemků dle návrhu usnesení byl výmaz zástavního práva a zákazu 

zcizení zapsaných k tíži pozemků p.č. 249/2 a p.č. 1014 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví p. 

Cholastové, paní Cholastová počátkem června 2020 sdělila, že zástavní právo je vymazáno. Bylo 

prověřeno, že k 8.6.2020 neváznou na pozemcích žádné závazky. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků v k.ú. Újezdec u 

Přerova, kdy vlastníci pozemku umístěného v ploše bydlení jej nemohou využít pro stavbu domu 

z důvodu navržené veřejně prospěšné stavby a požádali o směnu za jiný pozemek v majetku 

města vhodný ke stavbě RD.  

 

 


