
Pořadové číslo:  19/3.4.2. 

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 v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 v 

k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

SBD Přerov  - dodatek č. 1 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě na pozemek p.č. 6696 ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 583 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za 

část pozemku p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

společnosti Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ 

00053236 uzavřené dne 15.9.2020. 

Dodatek č. 1 se týká změny čl. II odst. 3 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dohodly, 

že budoucí první směňující vyzve budoucího druhého směňujícího k uzavření směnné smlouvy, dle 

této smlouvy o budoucí smlouvě směnné do 6 měsíců poté, co bude geometrickým plánem zaměřena 

část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov po provedení stavby “propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická”, nejpozději však do 30.6.2022." Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

ZM na svém jednání dne  24.8.2020 schválilo směnu pozemku p.č. 6696 ost. plocha  v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví StMPr část pozemku p.č. 6693 ost. plocha, v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Stavební 

bytové družstvo Přerov. 

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.5.2021 podala návrh ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o budoucí směnné smlouvě dle návrhu na usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o celkové výměře 4.248 m2 v k.ú. Přerov je situován po 

pravé straně za podjezdem na ul. Hranická. Pozemek je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva 

Přerov. Na části pozemku se nachází chodník a zbývající část je situována v oploceném areálu SBD, 

který slouží jako provozní objekt, v němž jsou zajišťovány opravy a údržba bytového fondu SBD a 

část je dlouhodobě pronajata jiným právnickým osobám. 

  

Pozemek p.č. 6696 ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 583 m2 v k.ú. Přerov je situován 

mezi oploceným areálem SBD a patrovými garážemi a zahrádkami v ul. Teličkova v místní části 

Předmostí. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Smlouva o budoucí směnné smlouvě na směnu pozemku p.č. 6696 ost. plocha, ost. komunikace o 

výměře 583 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6693 ost. 

plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 ve vlastnictví společnosti Stavební bytové družstvo Přerov, se 

sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 byla uzavřena dne 15.9.2020. 

Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova. 

Cena v místě a čase obvyklá pozemku p.č. 6696 o výměře 583 m2 ve vlastnictví StMPr dle znaleckého 

posudku ze dne 4.5.2020 činí 699.600,-Kč (bez DPH), tj. 1.200,-Kč/m2.  

  

Cena v místě a čase obvyklá části pozemku p.č. 6693 ve vlastnictví SBD Přerov dle znaleckého 

posudku ze dne 4.5.2020 činí 1.200,-Kč/m2 (bez DPH). 

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činily 2.500,- Kč a budou hrazeny rovným dílem každou 

ze smluvních stran. 

  

Směnná smlouva měla být uzavřena do 60 ti dnů od předložení výzvy statutárního města Přerov 

společnosti Stavební bytové družstvo Přerov učiněné do 6 měsíců poté, co bude povolen vklad 

pozemku p.č. 6691/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 428 m2 v k.ú. Přerov, kterým bude 

zajištěn přístup k pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov, z výlučného vlastnictví České republiky – Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

V rámci veřejně prospěšné stavby "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická" byl řešen i 

bezúplatný převod pozemku p.č. 6691/6 ost. pl. v k.ú. Přerov o výměře 428 m2 z vlastnictví ČR-

UZSVM do vlastnictví StMPr, přes který bude umožněn přístup na směňovanou část pozemku p.č. 

6693 v k.ú. Přerov.  

  

S ohledem na výše uvedenou skutečnost byla uzavřena s SBD Přerov smlouva o budoucí směnné 

smlouvě s tím, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od předložení výzvy 

statutárního města Přerova Stavebnímu bytovému družstvu Přerov. Výzva měla být učiněna do 6 

měsíců poté, co bude povolen vklad vlastnického práva ve prospěch statutárního města Přerov k 

pozemku p.č. 6691/6 ost.pl. o výměře 428 m2 v k.ú. Přerov. Závazek uzavřít směnnou smlouvu by 

zanikl v případě, že statutární město Přerov nevyzve SBD Přerov k uzavření směnné smlouvy 

nejpozději do 31.12.2025. 

  

Vzhledem k tomu, že stavba "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická" nebyla ze strany StMPr 

započata a až po dokončení stavby bude stavba zaměřena geometrickým plánem a pozemek p.č. 

6691/6 v k.ú. Přerov nabylo StMPr od ČR-ÚZSVM ke dni 8.3.2021, není možné splnit termín 

uzavření směnné smlouvy do 60 ti dnů od předložení výzvy statutárního města Přerov společnosti 

Stavební bytové družstvo Přerov učiněné do 6 měsíců poté co bude povolen vklad pozemku p.č. 

6691/6 ve prospěch StMPr.  

  



Z tohoto důvodu je uzavírán dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě, který se bude týkat 

změny čl. II odst. 3 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dohodly, že budoucí první 

směňující vyzve budoucího druhého směňujícího k uzavření směnné smlouvy, dle této smlouvy o 

budoucí smlouvě směnné do 6 měsíců poté, co bude geometrickým plánem zaměřena část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov po provedení stavby “propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická”, 

nejpozději však do 30.6.2022."   

Předloženým materiálem je řešeno uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě 

z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 6696 a k části pozemku p.č. 6693 oba 

v k.ú. Přerov za účelem realizace veřejně prospěšné stavby "Propojení cyklostezky Velká Dlážka 

- Hranická".  

 

 


