
Pořadové číslo:  17/3.4.1. 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

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. 60/4 a p.č. 60/12 za část pozemku p.č. st. 

43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu části pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 309-6/2020 díl 

"a" o výměře 142 m2 a části pozemku p.č. 60/12 vodní plocha dle geometrického plánu č. 309-6/2020 

díl "b" o výměře 41 m2, které se slučují se vznikem nového pozemku označeného p.č. 60/14 ostatní 

plocha o výměře 184 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za část 

pozemku p.č. st. 43/2 zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického plánu č. 309-6/2020 označené 

novým p.č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví pana 

***M*** H*** bytem *** s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 73.200,- Kč ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost směny pozemků na 11. jednání dne 14.6.2019, kdy 

doporučila realizovat směnu v rozsahu dle návrhu usnesení, neboť dle zpracované studie zástavby tato 

část nezasahuje do navrhované místní obslužné komunikace.  

 

Místní výbor Popovice: 

Místní výbor Popovice souhlasil s realizací směny.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Realizací směny získá město pozemek s veřejně přístupnou účelovou komunikací. 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

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

záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 22. schůzi dne 5.9.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - směnu 

části pozemku p.č. 60/4 a části pozemku p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova u majetku města za 

část pozemku p.č. st. 43/2 v k.ú. Popovice u Přerova v majetku žadatele. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě 9.9. do 24.9.2019 a opakovaně od 3.2. do 18.2.2020 a od 21.8. do 6.9.2020. 

Směna předmětných pozemků a uzavření směnné smlouvy bylo předloženo k projednání na 55. schůzi 

Rady města Přerova dne 27.1.2021. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova 

informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 60/4 ostatní plocha o celkové výměře 4674 m2 a pozemek p.č. 60/12 vodní plocha o 

celkové výměře 1316 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova se nachází v ulici Kočíře – jedná se o plochy 

mimo souvislou zástavbu, v prostoru mezi místní části Předmostí a Popovice. Pozemky jsou 

ohraničeny komunikací do místní části Čekyně a komunikací do místní části Vinary a Lýsky. V 

minulosti probíhala na pozemcích těžba cihlářské hlíny, proto je ze západní strany lokality strmý svah. 

Na pozemku p.č. 60/12 vznikla v nejnižším místě, vlivem průsaku spodních vod, vodní plocha, která v 

letních měsících téměř vysychá. Část pozemku p.č. 60/4 tvoří příjezd (nezpevněný) ke dvěma 

rodinným domům v lokalitě, které jsou ve vlastnictví fyzických osob. Zbývající části pozemků jsou z 

části oploceny (oplocení bylo provedeno před cca 35 lety), z větší části jsou pozemky nevyužívané. 

Dle územního plánu se pozemky nachází v plochách vymezených pro návrhové plochy BR – bydlení 

rodinné.  

Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

V r. 2010 byla na základě zadání odboru koncepce zpracována studie zástavby rodinnými domy, která 

řeší zástavbu lokality rodinnými domy, včetně jejího připojení na inženýrské sítě a komunikace. 

Vlastník jednoho z rodinných domů v lokalitě – dům č.p. 30 na pozemku p.č. st. 43/2 v k.ú. Popovice 

u Přerova - pan *** M*** H***, bytem ***užívá na základě pachtovní smlouvy a smlouvy o 

výpůjčce uzavřené dne 29.7.2015 části pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 a pozemek p.č. 60/5 všechny 

oba v k.ú. Popovice v okolí domu. Část pozemků užívá k zahrádkářským účelům, větší části pozemků 

udržuje, zejména provádí pravidelné sečení trávy, úklid spadaného listí a větví.  

*** H*** se v loňském roce obrátil na statutární město Přerov se žádostí o směnu části pozemku p.č. 

st. 43/2 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Popovice u Přerova, která je v jeho vlastnictví a která je součástí 

veřejného prostranství s příjezdovou komunikací za části pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 oba v k.ú. 

Popovice u Přerova, které užívá jako zahrádku na základě výše citované smlouvy. ***H*** v žádosti 

uvedl, že nabízenou část pozemku nemůže využívat, neboť by zamezil přístupu a příjezdu na sousední 

nemovitosti – mj. k rodinnému domu na p.č. st. 43/1 v k.ú. Popovice u Přerova. Záměrem žadatele je 

využívat pozemky nadále jako zahrádku u rodinného domu. 

Rada města Přerova na 22. schůzi dne 5.9.2019 schválila záměr statutárního města Přerova směnu 

částí pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě 9.9. do 

24.9.2019 a opakovaně od 3.2. do 18.2.2020 a od 21.8. do 6.9.2020. 

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení směňovaných částí pozemků. 

Geometrickým plánem č. 309-6/2020 vyhotoveným fy Geprois s.r.o. byla z pozemku p.č. 60/4 

oddělena část označená jako díl "a" o výměře 142 m2 a z pozemku p.č. 60/12 byla oddělena část 



označená jako díl "b" o výměře 41 m2 - tyto díly po sloučení tvoří nový pozemek p.č. 60/14 o výměře 

184 m2 a dále z pozemku p.č. st. 43/2 byla oddělena část označená novým p.č. 200 o výměře 83 m2. 

Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 7381,- Kč a byly uhrazeny ***. M*** 

H***. 

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

60/14 v majetku statutárního města Přerova stanovena ve výši 78.290,- Kč, t.j. 425,49 Kč/m2 a u nově 

vzniklého pozemku p.č. 200 v majetku *** M*** H*** stanovena ve výši 34.690,- Kč, tj 417,95 

Kč/m2. Cena v místě a čase obvyklá byla stanovena u nově vzniklého pozemku p.č. 60/14 v majetku 

statutárního města Přerova ve výši 133.400,- Kč, t.j. 725,- Kč/m2 a u nově vzniklého pozemku p.č. 

200 v majetku *** M*** H*** stanovena ve výši 60.200,- Kč, t.j. 725,- Kč/m2. Rozdíl cen 

směňovaných pozemků tedy činí 73.200,- Kč, včetně DPH ve prospěch statutárního města Přerova. 

Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 1925,- Kč a byly hrazeny ***. H***. 

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 

*** M*** H***. *** H***uhradil náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku 

v celkové výši 11.231,- Kč, tedy statutární město Přerov uhradí *** H*** polovinu této částky t.j. 

5.615,50 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad práva dle směnné smlouvy do katastru nemovitostí 

bude hrazen rovným dílem. 

  

Pozemek p.č. st. 43/2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví žadatele je dle údajů vedených v 

katastru nemovitostí zatížen zástavním právem smluvním. *** H*** byl počátkem září 2020 vyzván, 

aby předložil prohlášení zástavního věřitele (banky) o vzdání se zástavního práva k převáděné části 

pozemku p.č. st. 43/1 v k.ú. Popovice u Přerova tak, aby současně s vkladem práva do katastru 

nemovitostí byl proveden výmaz zástavního práva a zákazu zcizení ke směňované části pozemku p.č. 

st. 43/2 (nově vzniklý pozemek p.č. 200) v k.ú. Popovice u Přerova tak, aby statutární město Přerova 

nabylo pozemek bez zatížení zástavním právem. Banka tento souhlas vydala dne 22.12.2020.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků v ulici Kočíře v 

místní části Popovice žadateli, který je vlastníkem pozemku s rodinným domem v lokalitě navrhl 

směnu svého pozemku tvořícího veřejné prostranství s komunikací za pozemky v majetku města 

sousedící s tímto rodinným domem, které užívá jako zahrádku na základě smlouvy.  

 

 


