
Pořadové číslo:  14/3.4.4. 

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 – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova za části pozemků p.č. 165 a p.č. 166 oba v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu části pozemku p.č. 4925 ostatní plocha v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 

7139-68/2020 označené jako p.č. 4925/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov, v majetku 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 165 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a část 

pozemku p.č. 166 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště oba v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu 

č. 7139-68/2020 označené jako p.č. 165/6 o výměře 32 m2 v k.ú. Přerov, v podílovém 

spoluvlastnictví *** R*** K***, bytem *** k id ½ a L*** M***, bytem *** k id ½ s doplatkem 

rozdílu cen směňovaných nemovitostí stanovených dle znaleckého posudku ve výši 10.000,- Kč, 

včetně DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 2. jednání dne 30.1.2020 doporučila realizaci směny. Město získá pozemky 

pro připravovanou stavbu cyklostezky a chodníku ul. Palackého. 

 

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 v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 9.3. do 



25.3.2020. 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. 4925 ostatní plocha o výměře 1777 m2 tvoří komunikace a chodníky ulice Bratrská v 

Přerově. Pozemek je v majetku statutárního města Přerova.  

Pozemky p.č. 165 zastavěná plocha, zbořeniště o celkové výměře 165 m2 a p.č. 166 zastavěná plocha, 

zbořeniště o celkové výměře 308 m2 oba v k.ú. Přerov tvoří z části zatravněnou plochu, chodník a 

části parkovacích stání na rohu ulic Bratrská a Palackého. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví 

pana *** R*** K***, bytem *** k id ½ a pana L*** M***, bytem ***.  

  

Statutární město Přerov připravuje stavbu „Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“, v rámci které 

bude vybudována jednostranná obousměrná cyklostezka v ulici Palackého s napojením na stávající 

cyklostezku v ulici Velká Dlážka a směrově a šířkově upraven chodník. Touto stavbou jsou m.j. 

dotčeny pozemky p.č. 165 a p.č. 166 oba v k.ú. Přerov v podílovém spoluvlastnictví pana *** K*** a 

pana M***.  

Pan *** K*** a pan M*** mají záměr na svých pozemcích p.č. 165, 166 a p.č. 164/1 vše v k.ú. Přerov 

realizovat stavbu nového parkoviště. Vjezd na toto parkoviště je umístěn na pozemku p.č. 4925 v k.ú. 

Přerov v majetku města.  

Pan *** K*** a pan M*** předložili dokumentaci stavby „Nové parkoviště v ulici Palackého, 

Přerov“. Uvedená stavba respektuje plánovanou stavbu města „Cyklostezka v ulici Palackého v 

Přerově“. Pan ***. K*** a pan M*** požádali o směnu pozemků v tom rozsahu, že město by získalo 

části pozemků p.č. 165 a p.č. 166 oba v k.ú. Přerov dotčené stavbou „Cyklostezka v ulici Palackého v 

Přerově“ a žadatelé by získali část pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov, dotčenou stavbou „Nové 

parkoviště v ulici Palackého, Přerov“.  

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

částí pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 9.3. do 

25.3.2020. 

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků. Geometrickým 

plánem č. 7139-68/2020 vyhotoveným fy Intecom GEO s.r.o. byla z pozemku p.č. 4925 oddělena část 

označená novým p.č. 4925/4 o výměře 12 m2 a z pozemku p.č. 165 a p.č. 166 byly odděleny části, 

které tvoří nový pozemek označený novým p.č. 165/6 o výměře 32 m2. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná u nově vzniklého pozemku p.č. 

4925/4 stanovena ve výši 5.400,- Kč, tj 450,- Kč/m2 a u nově vzniklého pozemku p.č. 165/6 stanovena 

ve výši 14.400,- Kč, tj 450,- Kč/m2. Cena v místě a čase obvyklá byla stanovena u obou pozemků 

shodně ve výši 500,- Kč/m2, tj. u nově vzniklého pozemku p.č. 4925/4 celkem 6.000,- Kč, včetně 

DPH, u nově vzniklého pozemku p.č. 165/6 celkem ve výši 16.000,- Kč, včetně DPH. Rozdíl cen 

směňovaných pozemků tedy činí 10.000,- Kč ve prospěch p. Knoblocha p. Macháčka. 

Náklady za vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva 

do katastru nemovitostí budou hrazeny takto - ½ nákladů uhradí statutární město Přerov a ½ uhradí 

společně a nerozdílně pan K***a pan M***.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků na ulici Bratrská a 

Palackého v Přerově, kterou město získá pozemky dotčené připravovanou stavbou „Cyklostezka 

v ulici Palackého v Přerově“.  

 

 


