
Pořadové číslo:  17/3.1.6. 

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 05.02.2021 

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

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  - pozemků v k.ú. Přerov 

pro realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části p.č. 6752/41 ostatní 

plocha o výměře cca 1328 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, části 

pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 233 m2, části pozemku p.č. 6752/39 

ostatní plocha o výměře cca 100 m2 všechny v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město za část 

p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 9100 m2, část p.č. 6820/20 orná půda o výměře cca 620 

m2, část p.č. 6820/21 orná půda o výměře cca 600 m2, část p.č. 6820/22 orná půda o výměře 

cca 600 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemek p.č. 5156/49 orná půda o výměře 7405 m2 vše v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části p.č. 6752/41 ostatní 

plocha o výměře cca 1728 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 15 

m2, části pozemku p.č. 6752/6 ostatní plocha o výměře cca 312 m2, části pozemku p.č. 

6752/76 ostatní plocha o výměře 11 m2, části pozemku p.č. 6752/35 ostatní plocha o výměře 

cca 112 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o 

výměře 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o 

výměře 593 m2, části pozemku p.č. 6749/7 zastavěná plocha o výměře cca 4 m2, 

spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře 176 m2 

všechny v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město za část p.č. 6820/1 orná půda o výměře cca 1100 



m2, část p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 5800 m2, část p.č. 6820/20 orná půda o výměře 

cca 750 m2, část p.č. 6820/21 orná půda o výměře 800 m2, část p.č. 6820/22 orná půda o 

výměře cca 2000 m2 a část p.č. 6824/13 orná půda o výměře cca 220 m2 vše v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části p.č. 6750/1 ostatní 

plocha o výměře cca 770 m2, části p.č. 6752/97 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, části p.č. 

6752/45 ostatní plocha o výměře 1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní plocha o výměře cca 29 

m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře cca 

283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře 

cca 593 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o 

výměře cca 176 m2 a pozemku p.č. 6752/93 orná půda o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 

75002 Přerov I-Město za část pozemku p.č. 2580/4 orná půda o výměře 20100 m2 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 6752/41 ostatní plocha o celkové výměře 23762 m2, p.č. 6752/40 ostatní plocha o 

celkové výměře 77 m2, p.č. 6752/39 ostatní plocha o celkové výměře 392 m2, p.č. 6752/72 ostatní 

plocha o celkové výměře 233 m2, p.č. 6752/6 ostatní plocha o celkové výměře 1100 m2, p.č. 6752/76 

ostatní plocha o celkové výměře 343 m2, p.č. 6752/35 ostatní plocha o celkové výměře 7657 m2, p.č. 

6749/7 zastavěná plocha o celkové výměře 135 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 

NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město, 

pozemky p.č. 6750/1 ostatní plocha o celkové výměře 11538 m2, p.č. 6752/97 ostatní plocha o 

celkové výměře 3037 m2, p.č. 6752/45 ostatní plocha o celkové výměře 1779 m2, p.č. 6752/98 ostatní 

plocha o celkové výměře 6213 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., 

IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město 

a pozemky p.č. 6752/75 ostatní plocha o celkové výměře 1848 m2, p.č. 6749/16 ostatní plocha o 

celkové výměře 593 m2 a p.č. 6747/1 ostatní plocha o celkové výměře 241 m2 vše v k.ú. Přerov v 

podílovém spoluvlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 

75002 Přerov I-Město a společnosti NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-

Město, každý k id 1/2 

se nachází v lokalitě mezi ulicemi Kopaniny a Lipnická v Přerově částečně v areálu výstaviště Přerov. 

Uvedené pozemky jsou částečně dotčeny stavbou Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická 

přes výstaviště, jejímž investorem bude statutární město Přerov. Dle zpracované dokumentace byly 

vyčísleny zábory stavbou dotčených pozemků, kdy celková výměra dotčených částí pozemků v 

majetku společnosti NORSOL s.r.o. činí cca 4370 m2 a v majetku společnosti EMOS property s.r.o. 

činí cca 2981 m2. 

  

Se zástupci společností NORSOL s.r.o. a EMOS property s.r.o. proběhla jednání ve věci 

majetkoprávního vypořádání s tím, že tito požádali o směnu dotčených částí pozemků. 

  

Společnost NORSOL s.r.o. má zájem o směnu za pozemky v lokalitě ohraničené ulicemi Lužní a 

Křivá v Přerově - jedná se o části pozemků p.č. p.č. 6820/1, 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 

6820/22 a část p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 22000 m2. Tyto pozemky jsou v 

majetku statutárního města Přerova a dle územního plánu jsou určeny pro plochy bydlení. Pozemky 



jsou dotčeny nadzemním vedení VN, které by bylo nutno před realizací záměru staveb domů přeložit. 

V minulosti bylo o prodeji těchto pozemků několikrát jednáno, ale nedošlo k dohodě kupní ceny a 

převod nebyl realizován. 

Společnost NORSOL s.r.o. má zájem dále o pozemek p.č. 5156/49 orná půda o výměře 7405 m2 v k.ú. 

Přerov, který je taktéž v majetku statutárního města Přerova a je součástí zemědělsky 

obhospodařovaného půdního celku mezi Přerovem a Kozlovicemi. Dle územního plánu je tento 

pozemek určen pro plochy zemědělské. Společnost NORSOL s.r.o. je vlastníkem dalších 

zemědělských pozemků v této lokalitě. 

Společnost NORSOL s.r.o. navrhla převod pozemků tak, že na směnu pozemků dle bodu 1. návrhu 

usnesení, tj. části pozemků v majetku společnosti NORSOL s.r.o. dotčené 1. etapou stavby propoje ( 

po kruhový objezd o výměře cca 1662 m2) za části pozemků v majetku města v lokalitě ul. Křivá v 

Přerov – jižní část o výměře cca 10.900 m2 a pozemek p.č. 5456/49 v k.ú. Přerov bude uzavřena 

směnná smlouva po schválení Zastupitelstvem města Přerova s doplatkem rozdílu cen pozemků. Na 

směnu pozemků dle bodu 2. návrhu usnesení, tj. části pozemků v majetku společnosti NORSOL s.r.o. 

dotčené 2. etapou stavby propoje (od kruhového objezdu po napojení s ul. Kopaniny o výměře cca 

2708 m2) za části pozemků v majetku města v lokalitě ul. Křivá v Přerově – severní část o výměře cca 

10.600 m2 v k.ú. Přerov bude uzavřena budoucí směnná smlouva, která již stanoví podmínky směny 

včetně výše doplatku rozdílu cen pozemků. Směnná smlouva na tyto pozemky by byla uzavřena až po 

realizaci této stavby. 

Společnost EMOS property s.r.o. ke směně nabídla dále pozemek p.č. 6752/93 orná půda o výměře 

1198 m2 v k.ú. Přerov, který tvoří travnatou plochu mezi areálem fy EMOS na ulici Lipnická v 

Přerově a cyklostezkou Žebračka. Pozemek je dle územního plánu součástí ploch /Z/ - plochy krajinné 

zeleně a leží na území ochranného pásma Národní přírodní rezervace Žebračka. V případě nabytí 

tohoto pozemku do majetku města dojde k lepšímu zajištění ochrany samotného území národní 

přírodní rezervace.  

Společnost EMOS property s.r.o. má zájem o směnu za část pozemku p.č. 2580/4 orná půda o výměře 

cca 20100 m2 v majetku statutárního města Přerova. Uvedený pozemek se nachází po pravé straně 

komunikace z Přerova do místní části Kozlovice, v současné době je zemědělsky obhospodařován. Dle 

územního plánu je z části vymezeny pro plochy bydlení a z části pro plochy veřejných prostranství pro 

dopravu s umístěním stavby Olomouckého kraje obchvat Kozlovice. Stavba obchvatu se dle 

aktuálních informací zřejmě nebude realizovat, nicméně v územním plánu je vymezena a proto tato 

část zůstane v majetku statutárního města Přerova. 

  

Při realizaci směn v předkládaném rozsahu budou společnost NORSOL s.r.o. a společnost EMOS 

property s.r.o. nabývat do majetku pozemky o větší výměře a tedy v hodnotě vyšší než bude hodnota 

pozemků, které přejdou do majetku statutárního města Přerova a obě společnosti jsou si vědomy a 

souhlasí s doplatkem rozdílu cen obvyklých směňovaných pozemků, které budou stanoveny na 

základě znaleckých posudků na stanovení cen obvyklých pozemků. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán záměr směny - pozemků v lokalitě přerovského 

výstaviště v majetku společností NORSOL s.r.o. a EMOS property s.r.o., které jsou dotčeny 

stavbou propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická - za pozemky v lokalitě ulic Lužní a 

Křivá v Přerově a v lokalitě směrem na Kozlovice. Směnou pozemků bude vyřešen vztah k 

pozemkům dotčeným investiční akcí města.  

 

 


