
Pořadové číslo:  19/3.4.1. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 

5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví společnosti Dřevočal s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu části pozemku p.č. 5289/2 ost. plocha, ost. komunikace označené dle geometrického 

plánu č. 7281-25/2021 jako pozemek p.č. 5289/108 ost. pl., jiná plocha o výměře 91 m2 v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 5290/97 ost. plocha, jiná plocha 

označeného dle geometrického plánu č. 6996-111/2019 jako pozemek p.č. 5290/246 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 76 m2 ve vlastnictví společnosti DŘEVOČAL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Sušilova 1137/51, IČ 27773434. Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

nemovitostí ve prospěch statutárního města Přerova ve výši 5.700,-Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na jednání dne 4.10.2019 směnu pozemků nedoporučila. Pozemek kp.č. 5289/2 v 

k.ú. Přerov je dle územního plánu v ploše veřejných prostranství pro dopravu, kdy k těmto pozemkům 

bývá zřizováno předkupní právo - tyto pozemky obecně město neprodává, ale vykupuje. StMPr není 

vlastníkem pozemku p.č. 5290/100, ani komunikace na něm vybudované. Proto nabízená část 

pozemku p.č. 5290/97 není v současné době pro město využitelná.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 13.11.2019 projednávala záměr StMPr - směnu části pozemku p.č. 

5289/2 za část pozemku 5290/97 v k.ú. Přerov ve variantním řešení a doporučila RM schválit záměr 

StMPr - směnu pozemků.  

 



 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 28.11.2019 schválila záměr StMPr - směnu části pozemku p.č. 

5290/97 za pozemek p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 3.12. do 18.12.2019 a 

následně od 9.4. do 25.4.2021. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.5.2021 podala návrh ZM schválit směnu pozemků dle 

návrhu na usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5289/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 2.019 m2 v k.ú. Přerov je situován 

podél ul. Želatovská, po pravé straně směrem na obec Želatovice, tvoří veřejné prostranství a 

příjezdovou komunikaci k řadovým garážím. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Pozemek p.č. 5290/97 ost. pl., jiná plocha o celkové výměře 6.610 m2 v k.ú. Přerov je situován v 

areálu společnosti DŘEVOČAL mezi ul. Žealatovská, za řadovými garážemi a ul. Gen. Fajtla. 

Pozemek je ve vlastnictví společnosti DŘEVOČAL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Sušilova 1137/51, 

IČ 27773434. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila společnost DŘEVOČAL s.r.o. o směnu části pozemku p.č. 

5289/2 ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 5290/97 v jejich vlastnictví.  

  

Společnost DŘEVOČAL s.r.o. je vlastníkem pozemků p.č. 5289/66, p.č. 5289/67, p.č. 5289/68, p.č. 

5289/69, p.č. 5289/70 vše ost. pl., jiná plocha, na kterých byly situovány stavby garáží. Tyto pozemky 

včetně staveb garáží společnost odkoupila od původních vlastníků a zdemolovala z důvodu vytvoření 

moderního prostředí kolem svého nově vybudovaného obchodního centra v jejich vlastnictví 

situovaném na pozemku p.č. 5290/245.  

  

Na pozemku p.č. 5290/100 ost. pl., ost. komunikace ve vlastnictví společnosti REALSANT s.r.o. se 

nachází veřejně přístupná účelová komunikace, která zasahuje i do části pozemku p.č. 5290/97 ve 

vlastnictví společnosti DŘEVOČAL s.r.o..  

  

Na základě výše uvedených skutečností byl vypracován geometrický plán na oddělení části pozemku 

p.č. 52289/2 označená jako pozemek p.č. 5289/108 ost. pl, jiná plocha o výměře 91 m2 v k.ú. Přerov, 

která bude směňována z vlastnictví StMPr do vlastnictví společnosti DŘEVOČAL s.r.o. a dále 

geometrický plán na oddělení části pozemku p.č. 5290/97 označená jako pozeme p.č. 5290/246 ost. 

pl., ost. komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov směňována z vlastnictví společností DŘEVOČAL 

do vlastnictví StMPr. 

  

Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 5289/108 ve vlastnictví StMPr dle znaleckého posudku ze 

dne 17.4.2021 činí 34.580,-Kč (bez DPH), tj. 380,-Kč/m2.  

  

Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 5290/246 ve vlastnictví společnosti DŘEVOČAL s.r.o. dle 

znaleckého posudku ze dne 17.4.2021 činí 28.880, Kč (bez DPH). tj. 380,- Kč/m2. 

  



Náklady za vyhotovení znaleckých posudků činily celkem 4.000,-Kč, náklady za vyhotovení GP činily 

7.260,-Kč. Tyto náklady budou hrazeny rovným dílem každou ze smluvních stran, tj. 1/2 a budou 

vypořádány v ujednání směnné smlouvy. 

  

Směna bude realizována s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova ve výši 5.700,- Kč. 

  

Předloženým materiálem je řešeno uzavření směnné smlouvy na pozemek p.č. 5289/108 v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví StMPr za pozemek p.č. 5290/246 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 

DŘEVOČAL s.r.o.  

 

 


