
Pořadové číslo:  15/3.3.7. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 

684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – dohoda 

o skončení budoucí směnné smlouvy a  úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a 

p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov a společností ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 

2834/33, IČ: 25819895 ze dne 5.1.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010, dodatku č. 2 

ze dne 21.12.2016 a dodatku č. 3 ze dne 14.6.2019. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 

ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 

ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 

2834, IČ: 25819895 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 199.500,- 

Kč, včetně případné sazby DPH - cena v místě a čase obvyklá za předpokladu finančního 

krytí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 14. jednání dne 21.8.2020 konstatovala, že v minulosti směnu pozemků 

doporučila a že nedošlo ke změně - dle územního plánu jsou pozemky p.č. 649/26 a p.č. 684/13  v k.ú. 

Kozlovice u Přerova vymezeny pro plochy veřejných prostranství s umístěním veřejně prospěšné 



stavby „Přeložka silnice II/434 MČ Kozlovice“, jejímž investorem je Olomoucký kraj. Pozemky p.č. 

465/3, p.č. 465/4 a p.č. 649/25 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova jsou součástí veřejně přístupné účelové 

komunikace k zahrádkám. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 45. schůzi dne 10.9.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dohody o skončení smlouvy o budoucí směnné smlouvě dle bodu 1. návrhu usnesení a 

schválila záměr úplatného převodu pozemků p.č. 465/3,465/4,649/25,649/26 a 684/13 vše v k.ú. 

Kozlovice u Př. do majetku statutárního města Přerova. Rada města Přerova následně na 47. schůzi 

dne 1.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod těchto pozemků do 

majetku statutárního města Přerova dle bodu 2. návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2 a 

pozemek p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova tvoří 

účelovou komunikaci do východní části zahrádkářské kolonie pod nemocnicí.  

Pozemky p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova se nacházejí podél silnice II/434 z Přerova do Kozlovic a jsou dotčeny 

umístěním veřejně prospěšné stavby "Přeložka silnice II/434 m.č. Kozlovice" včetně souběžné 

cyklostezky. Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví společnosti ADVISER s.r.o., se sídlem 

Přerov, Seifertova 2834/33 (dále jen ADVISER) a v katastru nemovitostí je k nim zapsáno předkupní 

právo pro statutární město Přerov podle § 101 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon).  

Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě směnné ze dne 5.1.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

24.8.2010, ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.12.2016 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 14.6.2019 se město 

Přerov a společnost ADVISER s.r.o. zavázaly realizovat směnu části pozemku p.č. 2579 o výměře cca 

517 m2 v k.ú. Přerov v majetku města za pozemky p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 

465/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní 

plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

o výměře celkem 665 m2 v majetku ADVISER spol. s r.o. s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků stanovených znaleckým posudkem. 

Dle původních ujednání výše uvedené smlouvy byla předmětem směny část pozemku p.č. 2579 o 

výměře cca 1900 m2 a směnná smlouva by byla uzavřena za podmínky dokončení stavby "Kanalizace 

Kozlovice" a současně společnost ADVISER s.r.o. předloží výpis z KN na pozemky 

465/3,465/4,649/25,649/26 a 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, kde v části C-LV nebude zápis o 

zatížení pozemku zástavním ani jiným věcným právem. Po dokončení stavby "Kanalizace Kozlovice" 

byl pro realizaci směny vyhotoven geometrický plán na oddělení směňované části pozemku p.č. 2579 

v k.ú. Přerov, stavební úřad vydal Územní rozhodnutí č. 11/2018 o dělení pozemku p.č. 2579 v k.ú. 

Přerov, kdy přístup na oddělenou část byl zajištěn formou zřízení věcného břemene a byl vypracován 

znalecký posudek pro stanovení doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků. Společnost ADVISER 

s.r.o. po seznámení se znaleckým posudkem požádala, s ohledem na výši doplatku ve prospěch 

statutárního města Přerova, o další změnu v rozsahu směny v tom smyslu, že předmětem směny by 

byla část pozemku p.č. 2579 o výměře cca 517 m2. 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 30.4.2019 byl dne 14.6.2019 uzavřen 

dodatek č. 3 budoucí směnné smlouvy, kterým došlo ke změně ujednání smlouvy - předmětem směny 

je část pozemku p.č. 2579 o výměře cca 517 m2 a směnná smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na oddělení části p.č. 2579 v k.ú. Přerov, s doplatkem rozdílu cen pozemků 

stanovených na základě znaleckého posudku a současně společnost ADVISER s.r.o. předloží výpis z 

KN na pozemky p.č. 465/3, p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova, kde v části C-LV nebude zápis o zatížení pozemku zástavním ani jiným věcným právem.  

Bylo zadáno vyhotovení nového geometrického plánu, kterým byl pozemek p.č. 2579 rozdělen dle 



podmínek sjednaných dodatkem č. 3. Pro toto dělení však není možno získat souhlas stavebního úřadu 

s dělením pozemku, neboť v mezičase došlo ke změně metodiky a jako přístup na nově vzniklý 

pozemek není akceptováno zřízení služebnosti. Z tohoto důvodu nelze směnu pozemků dle budoucí 

směnné smlouvy realizovat. Společnost ADVISER byla s touto skutečnosti seznámena a sdělila, že v 

tomto případě nabízí městu pozemky ve svém vlastnictví, které měly být předmětem směny k 

odprodeji. Dle údajů vedených v katastru nemovitostí již pozemky nejsou zatíženy zástavním ani 

jiným věcným právem.  

Radě města Přerova bylo tedy předloženo k projednání uzavření dohody o skončení budoucí směnné 

smlouvy a záměr úplatného převodu pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 

ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha 

o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova do 

majetku statutárního města Přerova. Převodem město získá do majetku pozemky, které tvoří účelovou 

komunikaci k zahrádkám pod nemocnicí a pozemky dotčené přeložkou krajské silnice II/434 z Přerova 

do Kozlovic. Rada města Přerova na 45. schůzi dne 10.9.2020 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit uzavření dohody o skončení budoucí směnné smlouvy a schválila záměr úplatného 

převodu pozemků p.č. 465/3, p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova do majetku statutárního města Přerova. Znaleckým posudkem č. 2269/12.1./18 byly stanoveny 

ceny pozemků pro realizaci směny, kdy cena v místě a čase obvyklá u pozemků p.č. 465/3, p.č. 465/4, 

p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova byla stanovena shodně ve výši 

300,- Kč/m2. Dle sdělení znalce ***, zpracovatele tohoto posudku, ze dne 10.9.2020 nedošlo ke 

změně ceny obvyklé stanovené tímto znaleckým posudkem. Zástupce společnosti ADVISER s.r.o. dne 

23.9.2020 sdělil, že souhlasí s kupní cenou za pozemky stanovenou tímto znaleckým posudkem, tedy 

celkem by kupní cena činila 199.500,- Kč, včetně případné sazby DPH. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána dohoda o skončení budoucí směnné smlouvy a 

úplatný převod pozemků do majetku statutárního města Přerova, které se nachází mezi 

zahrádkami pod nemocnicí a silnicí z Přerova do Kozlovic a které byly předmětem budoucí 

směnné smlouvy, kterou nelze z technických důvodů realizovat.  

 

 


