
Pořadové číslo:  18/4.1.7. 

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 01.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

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

k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice u Př., k.ú. Bochoř                                                                                                                                                                

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 6169/2 ostatní plocha o výměře 74 

m2, p.č. 6212 ostatní plocha o výměře 1060 m2, p.č. 7102/2 ostatní plocha o výměře 46 m2, p.č. 

7160/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 7160/4 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 7164/5 zahrada 

o výměře 2395 m2, p.č. 7164/6 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 7164/15 orná půda o výměře 2040 

m2, p.č. 7166/9 orná půda o výměře 1162 m2, p.č. 7166/17 orná půda o výměře 2797 m2, p.č. 

7166/40 ostatní plocha o výměře 94 m2, p.č. 7166/62 orná půda o výměře 3354 m2, p.č. 7166/66 

ostatní plocha o výměře 1328 m2, p.č. 7166/158 ostatní plocha o výměře 204 m2, p.č. 7166/160 

ostatní plocha o výměře 1309 m2, p.č. 7167/5 zahrada o výměře 1234 m2, p.č. 7167/8 ostatní plocha 

o výměře 13 m2, p.č. 7167/9 orná půda o výměře 196 m2, p.č. 7167/10 ostatní plocha o výměře 121 

m2, p.č. 7167/11 ostatní plocha o výměře 32 m2, p.č. 7167/18 orná půda o výměře 76 m2, p.č. 

7167/19 ostatní plocha o výměře 61 m2, p.č. 7167/20 orná půda o výměře 102 m2, p.č. 7167/22 orná 

půda o výměře 9 m2, p.č. 7167/31 orná půda o výměře 408 m2, p.č. 7167/32 orná půda o výměře 

1483 m2, p.č. 7167/33 ostatní plocha o výměře 3568 m2, p.č. 7167/41 ostatní plocha o výměře 124 

m2, p.č. 7167/42 ostatní plocha o výměře 3167 m2, p.č. 7167/47 orná půda o výměře 4 m2, p.č. 

7167/48 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 7167/49 orná půda o výměře 22 m2, p.č. 7167/53 orná 

půda o výměře 12 m2, p.č. 7167/54 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 7167/55 orná půda o výměře 

11 m2, p.č. 7167/57 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 7167/58 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 

7167/59 orná půda o výměře 1 m2, p.č. 7167/63 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 7167/64 ostatní 

plocha o výměře 1 m2, p.č. 7167/65 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 7167/66 ostatní plocha o 

výměře 10 m2, p.č. 7167/67 ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č. 7167/75 ostatní plocha o výměře 

1473 m2, části p.č. 6163/1 ostatní plocha o výměře cca 185 m2, části p.č. 6163/2 orná půda o výměře 

cca 98 m2, p.č. 7279/45 ostatní plocha o výměře 1127 m2, p.č. 7279/46 ostatní plocha o výměře 73 

m2, části p.č. 7279/47 o výměře cca 17 m2 vše v k.ú. Přerov,  

pozemků části p.č. st. 557/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 9 m2, p.č. 526/9 ostatní plocha 



o výměře 1492 m2, části p.č. 541/1 ostatní plocha o výměře cca 472 m2 a cca 278 m2, p.č. 542/6 

ostatní plocha o výměře 48 m2, p.č. 548 ostatní plocha o výměře 1343 m2, části p.č. 633/10 ostatní 

plocha o výměře cca 597 m2, části p.č. 633/11 zahrada o výměře cca 858 m2, části p.č. 633/40 

zahrada o výměře cca 2971 m2, p.č. 633/41 ostatní plocha o výměře 7836 m2, části p.č. 633/42 

ostatní plocha o výměře cca 3274 m2, p.č. 633/53 ostatní plocha o výměře 8595 m2, p.č. 633/54 

ostatní plocha o výměře 110 m2 vše v k.ú. Předmostí,  

pozemků p.č. 54 orná půda o výměře 142 m2, p.č. 1145/9 ostatní plocha o výměře 238 m2, p.č. 

1145/16 ostatní plocha o výměře 949 m2, p.č. 1145/45 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.č. 1145/46 

ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 1145/50 ostatní plocha o výměře 54 m2, části p.č. 1309 ostatní 

plocha o výměře cca 37 m2, p.č. 1183 orná půda o výměře 232 m2, p.č. 1195 orná půda o výměře 234 

m2, p.č. 1196 orná půda o výměře 132 m2, p.č. 1307 orná půda o výměře 307 m2, p.č. 1308 ostatní 

plocha o výměře 337 m2, p.č. 1314 orná půda o výměře 823 m2 vše v k.ú. Dluhonice,  

pozemků p.č. 1649/2 orná půda o výměře 63 m2, p.č. 1665/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.č. 

2174/2 orná půda o výměře 268 m2, p.č. 2174/18 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 2175/12 orná 

půda o výměře 461 m2, p.č. 2176/3 ostatní plocha o výměře 573 m2, části p.č. 2176/29 orná půda o 

výměře cca 1474 m2, p.č. 2176/32 orná půda o výměře 111 m2, p.č. 2176/36 orná půda o výměře 44 

m2, p.č. 2176/55 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 2176/59 orná půda o výměře 95 m2, části p.č. 

1477/2 ostatní plocha o výměře cca 71 m2, části p.č. 1665/1 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 vše v 

k.ú. Bochoř, 

pozemků p.č. 491/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 548/26 orná půda o výměře 66 m2, p.č. 

548/31 ostatní plocha o výměře 881 m2, p.č. 548/40 orná půda o výměře 23 m2, p.č. 548/43 orná 

půda o výměře 119 m2, p.č. 548/46 orná půda o výměře 29 m2, p.č. 548/51 orná půda o výměře 199 

m2, p.č. 548/54 orná půda o výměře 597 m2, p.č. 548/57 ostatní plocha o výměře 220 m2, p.č. 548/59 

orná půda o výměře 2441 m2, p.č. 548/60 orná půda o výměře 185 m2, p.č. 548/63 orná půda o 

výměře 25 m2, p.č. 548/83 orná půda o výměře 2 m2, části p.č. 481/3 ostatní plocha o výměře cca 2 

m2, p.č. 549/22 orná půda o výměře 1647 m2, p.č. 549/23 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 

549/27 ostatní plocha o výměře 102 m2, p.č. 549/34 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 549/38 

ostatní plocha o výměře 138 m2, části p.č. 386/3 orná půda o výměře cca 37 m2, části p.č. 549/13 

ostatní plocha o výměře cca 155 m2, p.č. 495/1 ostatní plocha o výměře 31 m2, p.č. 491/2 ostatní 

plocha o výměře 5 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

ve vlastnictví statutárního města Přerova  

  

za pozemek p.č. 1145/40 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Dluhonice, 

pozemky část p.č. 7166/153 zahrada o výměře cca 192 m2, část p.č. 7166/154 zahrada o výměře cca 

253 m2, p.č. 7166/155 zahrada o výměře 6 m2, část p.č. 6210/3 zahrada o výměře cca 23 m2 vše v 

k.ú. Přerov, 

pozemky p.č. 322/39 orná půda o výměře 88 m2, p.č. 330/41 orná půda o výměře 708 m2, část p.č. 

330/40 orná půda o výměře cca 989 m2, část p.č. 548/23 orná půda o výměře cca 7 m2, p.č. 548/78 

orná půda o výměře 1m2, p.č. 330/38 orná půda o výměře 307 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, 

pozemky část p.č. 633/39 zahrada o výměře cca 330 m2, část p.č. 633/38 zahrada o výměře cca 323 

m2, část p.č. 633/37 zahrada o výměře cca 299 m2, část p.č. 633/36 zahrada o výměře cca 208 m2, 

část p.č. 633/32 zahrada o výměře cca 224 m2, p.č. 633/63 zahrada o výměře 176 m2, část p.č. 633/21 

orná půda o výměře cca 178 m2, část p.č. 633/20 zahrada o výměře cca 202 m2, část p.č. 633/18 

zahrada o výměře cca 302 m2, část p.č. 633/17 zahrada o výměře cca 490 m2, p.č.st. 422 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 68 m2, část p.č. 633/71 zahrada o výměře cca 239 m2, část p.č. st. 556 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 7 m2, část p.č. 633/12 zahrada o výměře cca 522 m2, část 

p.č. 633/13 zahrada o výměře cca 172 m2, p.č. 633/73 zahrada o výměře 57 m2, p.č. 633/74 zahrada o 

výměře 137 m2, část p.č. 633/76 zahrada o výměře cca 156 m2, část p.č. 633/75 orná půda o výměře 

cca 121 m2, část p.č. st. 478 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, část p.č. 633/33 zahrada o 

výměře cca 58 m2, p.č. st. 592 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, část p.č. 633/35 zahrada 

o výměře cca 77 m2, část p.č. 633/34 zahrada o výměře cca 67 m2 vše v k.ú. Předmostí 

ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, 

IČ: 65993390 

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 



 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina:  

K navrhované směně pozemků se vyjádřili členové koordinační skupiny samostatně s tím, že 

koordinační skupina nemá zásadní námitky k navrhované směně. Pozemky v k.ú. Bochoř nebudou pro 

město přínosem a doporučuje tyto nenabývat. současně také doporučuje nepřevádět pozemky pod 

stavbou cyklostezky p.č. 7167/48, p.č.7167/19, p.č. 7167/54, p.č. 7167/54, p.č. 7167/58, p.č. 7167/10, 

p.č. 7160/4, p.č. 7160/3, p.č. 7167/11, p.č. 7167/63, p.č. 7167/64 vše v k.ú. Přerova a z pozemku p.č. 

7167/19 v k.ú . Přerov na kterém se nachází stavba cyklostezky a který je dotčen SO 150 Přístupová 

cesta k odkališti odprodat jen část pod vozovkou – cyklostezka bude touto cestou přetnuta. Dále 

koordinační skupina nedoporučila nabytí části p.č. 548/23 v k.ú. Lověšice u Př., dle GP nově vzniklý 

pozemek p.č. 548/94 a části p.č. 548/24 v k.ú. Lověšice u Př, dle GP nově vzniklý pozemek p.č. 

548/97, které se nachází pod dálničním mostem a podle nám dostupných podkladů se na něm nachází 

kromě budoucí VPÚK také podpěry (sloupy) dálničního mostu, které nemohou být v majetku města. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Z časových důvodů nebyl záměr předložen k projednání Komisi pro majetkové záležitosti. 

 

Místní výbor Předmostí: 

VMČ Předmostí souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Předmostí mezi městem Přerov a ŘSD v 

souvislosti s výstavbou úseku D1, 0136 Říkovice-Přerov. 

 

Místní výbor Lověšice: 

Místní výbor nemá ke směně pozemků připomínky. 

 

Místní výbor Dluhonice 

Stanovisko Místního výboru Dluhonice bylo vyžádáno, výbor se v požadované lhůtě nevyjádřil. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 59. schůzi dne 25.3.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 7167/31 orná půda o výměře 408 m2, p.č. 7167/32 orná půda o výměře 1483 m2, p.č. 

7167/33 ostatní plocha o výměře 3568 m2, p.č. 7167/41 ostatní plocha o výměře 124 m2, p.č. 6163/1 

ostatní plocha o výměře 7031 m2, p.č. 6163/2 orná půda o výměře 12360 m2 vše v k.ú. Přerov se 

nachází na levé straně řeky Bečvy v lokalitě odkališť za přerovskou teplárnou. Na částech uvedených 

pozemků se nachází účelová komunikace, zbývající části jsou zatravněné či zarostlé náletovými 

dřevinami.  

  

Pozemky p.č. 7279/45 ostatní plocha o výměře 1127 m2, p.č. 7279/46 ostatní plocha o výměře 73 m2, 



p.č. 7279/47 ostatní plocha o výměře 95 m2 vše v k.ú. Přerov jsou situovány mezi pozemky se 

zahradami a silnicí I/55 (úsek tvořící obchvat Předmostí). Pozemky navazují na zahájenou stavbu I/55 

MUK s ČD Přerov - Předmostí, kterou realizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Pozemky p.č. 6169/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 7166/40 ostatní plocha o výměře 94 m2, p.č. 

7166/158 ostatní plocha o výměře 204 m2, p.č. 7166/160 ostatní plocha o výměře 1309 m2, p.č. 

7167/5 ostatní plocha o výměře 1334 m2, p.č. 7167/8 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 7167/9 orná 

půda o výměře 196 m2, p.č. 7167/18 orná půda o výměře 76 m2, p.č. 7167/19 ostatní plocha o výměře 

61 m2, p.č. 7167/20 orná půda o výměře 102 m2, p.č. 7167/22 orná půda o výměře 9 m2, p.č. 7167/47 

orná půda o výměře 4 m2, p.č. 7167/49 orná půda o výměře 22 m2, p.č. 7167/53 orná půda o výměře 

12 m2, p.č. 7167/55 orná půda o výměře 11 m2, p.č. 7167/57 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 7167/59 

orná půda o výměře 1 m2, p.č. 7167/65 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 7167/66 ostatní plocha o 

výměře 10 m2, p.č. 7167/67 ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č. 7167/75 ostatní plocha o výměře 

1473 m2 vše v k.ú. Přerov se nachází podél silnice II/434 z Přerova do Henčlova, tvoří zatravněné 

plochy – podél této silnice a podél cyklostezky z Přerova do Henčlova. 

  

Pozemek p.č. 7167/42 ostatní plocha o výměře 3167 m2 v k.ú. Přerov tvoří část silnice II/434 ul. 

Tovačovská mezi Přerovem a Henčlovem.  

  

Pozemek p.č. 6212 ostatní plocha o výměře 1060 m2 v k.ú. Přerov je účelovou komunikací 

zpřístupňující pozemky zahrad a navazující na silnice II/434 mezi Přerovem a Henčlovem.  

  

Pozemky p.č. 7166/66 ostatní plocha o výměře 1328 m2, p.č. 7166/62 orná půda o výměře 3354 m2, 

p.č. 7166/17 orná půda o výměře 2797 m2, p.č. 7166/9 orná půda o výměře 1162 m2, p.č. 7164/6 orná 

půda o výměře 1774 m2, p.č. 7164/15 orná půda o výměře 2040 m2, p.č. 7102/2 ostatní plocha o 

výměře 46 m2, p.č. 7164/5 zahrada o výměře 2395 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemky p.č. 2174/2, p.č. 

2174/18 oba v k.ú. Bochoř tvoří zemědělsky obhospodařované pozemky situované mezi silnicí II/434 

z Přerova do Henčlova až k areálu společnosti RESTA v místní části Lověšice.  

  

Pozemky p.č. st. 557/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, p.č. 526/9 ostatní plocha o 

výměře 1492 m2, p.č. 541/1 ostatní plocha o výměře 824 m2, p.č. 633/10 ostatní plocha o výměře 675 

m2, p.č. 633/11 zahrada o výměře 1667 m2, p.č. 633/42 ostatní plocha o výměře 3686 m2 vše v k.ú. 

Předmostí se nachází v části se zahrádkami zvané Hejnice, kdy tyto konkrétní pozemky již nejsou jako 

zahrádky využívány. Pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova, jsou volné, z větší části 

zatravněné.  

  

  

Pozemky p.č. 633/41 ostatní plocha o výměře 7836 m2, p.č. 526/9 ostatní plocha o výměře 1492 m2 

oba v k.ú. Předmostí jsou dotčeny silnicí I/55 (úsek tvořící obchvat Předmostí) a plochami podél této 

silnice, pozemek p.č. 633/40 zahrada o výměře 3800 m2 v k.ú. Předmostí na tyto pozemky navazuje se 

nachází mezi silnicí I/55 a pozemky se zahradami.  

  

  

Pozemky p.č. 542/6 ostatní plocha o výměře 48 m2, p.č. 548 ostatní plocha o výměře 1343 m2 oba v 

k.ú. Předmostí byly součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků v lokalitě mezi silnicí II/150 z 

Předmostí do Rokytnice a lokalitou zahrádek „Hejnice“. 

Pozemek p.č. 633/53 ostatní plocha o výměře 8595 m2 v k.ú. Předmostí je součástí silnice II/150 z 

Předmostí do Rokytnice, pozemek p.č. 633/54 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k.ú. Předmostí a 

pozemky p.č. 1183 orná půda o výměře 232 m2, p.č. 1195 orná půda o výměře 234 m2, p.č. 1196 orná 

půda o výměře 132 m2 vše v k.ú. Dluhonice jsou z části dotčeny tělesem silnice II/150 z části tvoří 

zatravněné pozemky podél této silnice v místě křižovatky - provizorního napojení silnice I/55. 

Pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova. 

  

  

Pozemky p.č. 491/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 548/26 orná půda o výměře 66 m2, p.č. 

548/31 ostatní plocha o výměře 881 m2, p.č. 548/40 orná půda o výměře 23 m2, p.č. 548/43 orná půda 



o výměře 119 m2, p.č. 481/3 ostatní plocha o výměře 253 m2, p.č. 549/34 ostatní plocha o výměře 134 

m2, p.č. 548/46 orná půda o výměře 29 m2, p.č. 548/51 orná půda o výměře 199 m2, p.č. 548/54 orná 

půda o výměře 597 m2, p.č. 548/57 ostatní plocha o výměře 220 m2, p.č. 548/59 orná půda o výměře 

2441 m2, p.č. 548/60 orná půda o výměře 185 m2, p.č. 548/63 orná půda o výměře 25 m2, p.č. 548/83 

orná půda o výměře 2 m2, p.č. 481/3 ostatní plocha o výměře 253 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova a 

pozemky p.č. 1649/2 orná půda o výměře 63 m2, p.č. 1665/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.č. 

2176/3 ostatní plocha o výměře 573 m2, p.č.2176/29 orná půda o výměře 1633 m2, p.č. 2176/32 orná 

půda o výměře 111 m2, p.č. 2176/36 orná půda o výměře 44 m2, p.č. 2176/55 ostatní plocha o výměře 

4 m2, p.č. 2176/59 orná půda o výměře 95 m2 vše v k.ú. Bochoř se nachází v jihozápadní části místní 

části Lověšice a jsou součástí zemědělsky obhospodařovaných půdních celků. Pozemky p.č. 1665/1 

ostatní plocha o výměře 76 m2, p.č. 1477/2 ostatní plocha o výměře 1099 m2, p.č. 2175/12 orná půda 

o výměře 461 m2 vše v k.ú. Bochoř jsou situované ve stejné lokalitě a jsou součástí účelových 

komunikací, které zpřístupňují zemědělsky obhospodařované pozemky v lokalitě.  

  

  

Pozemky p.č. 549/22 orná půda o výměře 1647 m2, p.č. 549/23 trvalý travní porost o výměře 19 m2, 

p.č. 549/27 ostatní plocha o výměře 102 m2, p.č. 549/38 ostatní plocha o výměře 138 m2, p.č. 386/3 

orná půda o výměře 564 m2, p.č. 549/13 ostatní plocha o výměře 1371 m2, p.č. 495/1 ostatní plocha o 

výměře 31 m2, p.č. 491/2 ostatní plocha o výměře 5 m2 vše k.ú. Lověšice u Př se nachází západně od 

zastavěné části místní části Lověšice a tvoří účelové komunikace zpřístupňující zemědělsky 

obhospodařované pozemky.  

  

Pozemek p.č. 54 orná půda o výměře 142 m2 v k.ú. Dluhonice je bývalou zahradou před již 

neužívaným rodinným domem na ul Předmostská v místní části Dluhonice, pozemek p.č. 1145/9 

ostatní plocha o výměře 238 m2 v k.ú. Dluhonice je účelovou komunikací vedoucí podél starého hřiště 

v místní části Dluhonice, pozemky p.č. 1145/16 ostatní plocha o výměře 949 m2, p.č. 1145/45 ostatní 

plocha o výměře 34 m2, p.č. 1145/46 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 1314 orná půda o výměře 

823 m2 vše v k.ú. Dluhonice tvoří z části účelovou komunikaci navazující na komunikaci od hřiště a 

pozemky sousedící.  

  

Pozemky p.č. 1145/50 ostatní plocha o výměře 54 m2, p.č. 1309 ostatní plocha o výměře 3348 m2, 

p.č. 1307 orná půda o výměře 307 m2, p.č. 1308 ostatní plocha o výměře 337 m2 oba v k.ú. Dluhonice 

tvoří účelovou komunikaci mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky situované v 

severovýchodní části místní části Dluhonice.  

  

Všechny výše uvedené pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova jsou dotčeny stavebními 

objekty veřejně prospěšné stavby dálnice „ D1, 0136 Říkovice – Přerov“ pro kterou bylo Magistrátem 

města Olomouce dne 19.11.2019 vydáno rozhodnutí č. 82/2019 o změně územního rozhodnutí 

Městského úřadu v Přerov č. 32/2006 č.j. SÚ-3229/2005-Kl ze dne 3.3.2006. Stavebníkem této stavby 

je Ředitelství silnice a dálnic ČR. 

  

  

Pozemky p.č. 322/39 orná půda o výměře 88 m2, p.č. 330/41 orná půda o výměře 708 m2, p.č. 330/40 

orná půda o výměře 999 m2, p.č. 548/23 orná půda o výměře 2203 m2, p.č. 548/78 orná půda o 

výměře 1 m2, p.č. 330/38 orná půda o výměře 307 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova se nachází 

západně od zastavěné části místní části Lověšice a jsou součástí zemědělsky obhospodařovaných 

půdních celků. Pozemky se nachází v těsném sousedství pozemků, na kterých bude umístěna výše 

citovaná veřejně prospěšné stavba dálnice.  

  

Pozemky p.č. 7166/153 zahrada o výměře 1492 m2, p.č. 7166/154 zahrada o výměře 1739 m2, p.č. 

7166/155 zahrada o výměře 6 m2 a p.č. 6210/3 zahrada o výměře 942 m2 vše v k.ú. Přerov se nachází 

po levé straně silnice II/434 z Přerova do Henčlova v lokalitě pozemků se zahradami.  

  

Pozemky p.č. 633/39 zahrada o výměře 891 m2, p.č. 633/38 zahrada o výměře 814 m2, p.č. 633/37 

zahrada o výměře 623 m2, p.č. 633/36 zahrada o výměře 377 m2, p.č. 633/32 zahrada o výměře 234 



m2, p.č. 633/63 zahrada o výměře 176 m2, p.č. 633/21 orná půda o výměře 199 m2, p.č. 633/20 

zahrada o výměře 279 m2, p.č. 633/18 zahrada o výměře 906 m2, p.č. 633/17 zahrada o výměře 1040 

m2, p.č. st. 422 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, p.č. 633/71 zahrada o výměře 253 m2, 

p.č. st. 556 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, p.č. 633/12 zahrada o výměře 3626 m2, p.č. 

633/13 zahrada o výměře 900 m2, p.č. 633/73 zahrada o výměře 57 m2, p.č. 633/74 zahrada o výměře 

137 m2, p.č. 633/76 zahrada o výměře 345 m2, p.č. 633/75 orná půda o výměře 140 m2, p.č. st. 478 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, p.č. 633/33 zahrada o výměře 76 m2, p.č. st. 592 

zastavená plocha a nádvoří o výměře 16 m2, p.č. 633/35 zahrada o výměře 115 m2, p.č. 633/34 

zahrada o výměře 92 m2 vše v k.ú. Předmostí se nachází v části se zahrádkami zvané Hejnice, kdy tyto 

konkrétní pozemky již nejsou jako zahrádky využívány, Pozemky se nachází v těsném sousedství 

pozemků, na kterých bude umístěna výše citovaná veřejně prospěšné stavba dálnice 

  

Pozemek p.č. 1145/40 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Dluhonice je dotčen účelovou komunikací 

ke řadovým garážím na ul. Předmostská na okraji místní části Dluhonice.  

  

Všechny výše uvedené pozemky jsou v majetku České republiky, hospodaření s majetkem státu 

vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a tyto pozemky se nachází v těsné blízkosti pozemků, které 

byly vymezeny pro stavbu dálnice D1. Budou využity pro místění stavebních objektů – přeložky 

účelových komunikací. Předmětný úsek dálnice přetne dosavadní účelové komunikace a rozdělí 

pozemky, kdy stávající přístupy na některé pozemky zaniknou, proto v rámci této stavby jsou tyto 

účelové komunikace předkládány tak, aby byly zajištěny přístupy na všechny pozemky.   

ŘSD zaslalo na statutární město Přerov návrh směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna těchto 

pozemků v majetku ŘSD za pozemky v majetku statutárního města Přerova dotčené stavebními 

objekty stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice –Přerov dle aktuálně platného územního rozhodnutí.  

  

Součástí návrhu směny byl převod pozemků v majetku ŘSD - p.č. 1648/3 orná půda o výměře 887 m2, 

p.č. 1644/2 orná půda o výměře 189 m2, části p.č. 2176/18 orná půda o výměře cca 715 m2, část p.č. 

2176/16 orná půda o výměře cca 618 m2, část p.č. 2176/14 orná půda o výměře cca 333 m2, část p.č. 

2176/12 orná půda o výměře cca 396 m2, část p.č. 2176/10 orná půda o výměře cca 357 m2, část p.č. 

2176/8 orná půda o výměře cca 125 m2, část p.č. 2176/6 orná půda o výměře cca 374 m2, část p.č. 

2176/4 orná půda o výměře cca 776 m2, p.č. 2176/1 orná půda o výměře 67 m2 vše v k.ú. Bochoř z 

majetku ŘSD do majetku statutárního města Přerov. Uvedené pozemky se nachází na vzdálenější 

straně tělesa dálnice od Přerova na území obce Bochoř. Vzhledem ke skutečnosti, že statutární město 

Přerov v rámci schváleného záměru prodeje tzv. zbytného majetku navrhlo odprodat pozemky 

nacházející se mimo území města Přerova, nebylo doporučeno tyto pozemky do majetku nabývat a 

nejsou tedy součástí návrhu usnesení.  

Dále byl součástí návrhu směny převod pozemků v majetku statutárního města Přerova – p.č. 7167/48 

ostatní plocha o výměře 7 m2, pozemku p.č. 7167/19 ostatní plocha o výměře 61 m2, p.č. 7167/54 

ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 7167/58 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 7167/10 ostatní plocha 

o výměře 121 m2, p.č. 7160/4 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 7160/3 ostatní plocha o výměře 7 

m2, p.č. 7167/11 ostatní plocha o výměře 32 m2, p.č. 7167/63 ostatní plocha o výměře 3 m2, p.č. 

7167/64 ostatní plocha o výměře 1 m2 z majetku statutárního města Přerova do majetku ŘSD. 

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené pozemky jsou součástí liniové stavby cyklostezky, kdy stavba 

dálnice tyto přemostí, nebylo doporučeno uvedené pozemky převádět do majetku ŘSD. A to i s 

ohledem na skutečnost, že v případě nutných oprav cyklostezky by dle dosavadních zkušeností ŘSD 

požadovalo vysoký nájem za užívání pozemku po dobu užívání. Uvedené pozemky tedy nejsou 

součástí návrhu usnesení.  

Dále součástí návrhu směny byly části pozemku koordinační skupina nedoporučila nabytí části p.č. 

548/23 v k.ú. Lověšice u Př., dle GP nově vzniklý pozemek p.č. 548/94 a části p.č. 548/24 v k.ú. 

Lověšice u Př, dle GP nově vzniklý pozemek p.č. 548/97, které se nachází pod dálničním mostem a 

podle nám dostupných podkladů dokladů se na něm nachází kromě budoucí VPÚK také podpěry 

(sloupy) dálničního mostu, které nemohou být v majetku města. Uvedené části pozemků tedy nejsou 

součástí návrhu usnesení.  

   



Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr směny pozemků v k.ú. Přerov, 

Bochoř, Lověšice u Př. , Dluhonice a Předmostí pro vypořádání realizace stavby Dálnice D1, 

stavba 0136 Říkovice-Přerov.  

 

 


