
Pořadové číslo:  19/3.4.3. 

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:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. 

Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu části pozemku p.č. 368/4 orná půda o výměře 1395 m2 v k.ú. Předmostí dle 

geometrického plánu č. 1293-100/2019 ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 

368/2 orná půda o výměře 1395 m2 v k.ú. Předmostí dle geometrického plánu č. 1293-100/2019 ve 

vlastnictví pana *** J*** K***, bytem ***s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 69.750,- Kč ve 

prospěch statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost směny pozemků na 8. jednání dne 18.4.2019, kdy neměla 

ke směně částí pozemků námitek. 

 

Místní výbor Předmostí: 

Místní výbor Předmostí neměl ke směně pozemků připomínky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 7. zasedání dne 26.6.2019 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 21. schůzi dne 21.8.2019 schválila záměr směny částí pozemků v rozsahu dle 

návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 26.8. do 7.9.2019, opakovaně od 

9.4. do 25.4.2020 a  od 14.5. do 30.5.2021. 

Rada města Přerova projednala záležitosti na 63. schůzi dne 26.5.2021, kdy podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova směnu pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení schválit. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 368/4 orná půda o celkové výměře 2144 m2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního 

města Přerova a p.č. 368/2 orná půda o celkové výměře 4309 m2 v k.ú. Předmostí v majetku *** J*** 

K***, bytem *** se nachází po levé straně komunikace ulice Žernava v místní části Předmostí. 

Pozemky se nachází v blízkosti budovaného Dálnice D1, stavba 0136 Přerov-Lipník nad Bečvou a 

jsou využívané jako orná půda. Dle územního plánu se pozemky nachází v lokalitě vymezené pro 

plochy O- plochy občanské vybavenosti, OP – polyfunkční komplexy vybavenosti. 

Pan ***J*** K*** požádal o směnu části pozemku p.č. 368/2 v k.ú. Předmostí v jeho vlastnictví za 

část sousedního pozemku p.č. 368/4 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova s cílem 

zajištění lepšího přístupu k pozemku p.č. 368/2 v k.ú. Předmostí. ***. K*** sdělil, že při realizaci 

stavby Dálnice D1 – stavba 0136 Přerov- Lipník došlo vlivem budování mostu nad touto dálnicí ke 

vzniku náspu ze strany ulice Žernava a pozemek p.č. 368/2 se tímto stal obtížně přístupný – zrušen byl 

přístup z komunikace ulice Žernava, přístup je z opačné strany pozemku, kde je sice pozemek vedený 

jako ostatní plocha, ostatní komunikace, prakticky však zde žádná cesta není (pozemek nebyl takto 

využíván). Pan K*** proto požádal o možnost směny s tím, že by došlo ke změně hranic mezi 

pozemky p.č. 368/2 a p.č. 368/4 tak, že oba budou přístupné ze stávající účelové komunikace, která se 

nachází na pozemcích p.č. 360/3 a 627/25 oba v k.ú. Předmostí a navazuje na komunikaci ulice 

Žernava. Navíc po realizaci směny budou mít oba pozemky lepší tvar pro budoucí možné využití. Pan 

K*** navrhl směnu ve stejném rozsahu - po její realizaci zůstanou výměry obou pozemků zachovány. 

Rada města Přerova na 21. schůzi dne 21.8.2019 schválila záměr směny částí pozemků v rozsahu dle 

návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 26.8. do 7.9.2019, opakovaně od 

9.4. do 25.4.2020 a od 14.5. do 30.5.2021. 

  

Žadatel byl seznámen s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly mu 

zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto formulářů 

bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na změnu hranice pozemků. Tímto geometrickým 

plánem č. 1293-100/2019 byl změněn průběh hranice mezi oběma pozemky při zachování parcelních 

čísel i výměr pozemků. Z obou pozemků byly odděleny části o výměře 1395 m2. Náklady na 

vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 12.584,- Kč. 

Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny směňovaných částí 

pozemků. Dle tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná u obou 

pozemků stanovena shodně v výši 197,40 Kč/m***, cena v místě a čase obvyklá s ohledem na lepší 

přístup k pozemku v majetku města p.č. 368/2 byla stanovena ve výši 350,- Kč/m***a u pozemku v 

majetku p. K*** p.č. 368/4 také s ohledem na podmínky pachtovní smlouvy uzavřené na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let se Zemědělským družstvem Kokory byla stanovena ve výši 250,- 

Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 3.500,- Kč. 

Pan K*** byl informován o stanovení cen obvyklých obou směňovaných částí pozemků. Až počátkem 

r. 2021 kontaktoval p. K*** odbor správy majetku a požádal o přehodnocení stanovení ceny obvyklé 

jeho pozemku s ohledem na skutečnost, že uzavřel se stávajícím uživatelem svého pozemku 

Zemědělským družstvem Kokory dodatek pachtovní smlouvy, kde upravil výpovědní dobu na 1 rok. 

Tato informace byla zaslána znalci ***i, který následně zaslal vyjádření, kde uvádí, že s ohledem na 

tyto nové skutečnosti upravuje obvyklou cenu směňované části pozemku p.č. 368/4 v majetku p. 



Kalmana na 300,- Kč/m2 a následně doručil dodatek ke znaleckému posudku. Pan Kalman byl 

seznámen s vyjádřením znalce a sdělil, že souhlasí se stanovením ceny obvyklé svého pozemku a s 

doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. Náklady spojené s realizací směny budou hrazeny 

rovným dílem. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků v k.ú. Předmostí 

využívaných jako zemědělská půda, kdy realizací směny budou oba pozemky lépe přístupné ze 

stávající účelové komunikace.  

 

 


