
Pořadové číslo:  21/3.1.2. 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne     

 25. 10. 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 p.č.  4943/4, p.č. 

4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, 

p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 

6850/13 vše v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí - pozemků p.č. 4943/4 ostatní 

plocha o výměře 269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha 

výměře 565 m2, p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 

283 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4224 ostatní plocha o 

výměře 383 m2, část p.č. 4230 ostatní plocha o výměře cca 197 m2, část p.č. 4232 trvalý travní porost 

o výměře cca 42 m2, p.č. 6546/3 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 6552/45 ostatní plocha o 

výměře 64 m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 6850/9 vodní plocha o výměře 69 m2, 

p.č. č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 6850/13 vodní plocha o výměře 40 m2, p.č. 

3492/10 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 3492/15 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 3492/17 

ostatní plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov v majetku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina:  

Koordinační skupina na 3. jednání nejprve projednávala záležitost převodu pozemků z majetku města, 

které se nachází pod komunikací na ul. Polní v majetku ŘSD, kdy k převodu pozemků ŘSD neměla 

námitky. Následně byla koordinační skupině předložena na 11. jednání dne 24.8.2021 směna 

pozemků, které řeší budoucí majetkové vypořádání zejména v rámci stavby okružní křižovatky 



Dluhonská. K navržené směně neměla skupina námitky a záměr směny pozemků byl kladně projednán 

Radou města Přerova na 70. schůzi dne 23.9.2021.  Následně bylo na 13. jednání koordinační skupiny 

dne 1.10.2021 projednáno kladně rozšíření předmětu směny o pozemek p.č. 3492/15 (pro umístění 

stavebního objektu chodník a cyklostezka v rámci stavby OK Dluhonská) a části pozemků p.č. 4232 a 

p.č. 4230 (pro umístění stavby cyklostezky do Lýsek) vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 29. zasedání dne 8.9.2021 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků v 

původním rozsahu. Rozšíření předmětu směny pozemků rozsahu dle návrhu usnesení bylo kladně 

projednáno na 30. zasedání Komise pro majetkové záležitosti dne 6.10.2021.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 70. schůzi dne 23.9.2021 usnesením č. 2589/70/7/2021 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova - schválit záměr statutárního města Přerova směnu pozemků p.č.  4943/4, 

p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 6546/3, p.č. 

6850/9, p.č. 6850/13, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/11, p.č. 4224, p.č. 3492/10, p.č. 3492/17 

vše v k.ú. Přerov. Následně Rada města Přerova na 71. schůzi konané dne 7.10.2021 po projednání 

zrušila původní usnesení přijaté na 70. schůzi týkající se záměru směny pozemků a  podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Doporučuje schválení záměru směny v předloženém znění, neboť bude současně vypořádána stavba 

okružní křižovatky Dluhonská i stavba cyklostezky do Místní části Lýsky. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2, 

p.č. 5084/23 ostatní plocha o výměře 565 m2, p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1 161 m2 a p.č. 

6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2 vše v k. ú. Přerov jsou součástí úseků silnic situovaných v 

křižovatce ulic Dluhonská, Polní, Tržní v Přerově. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

Uvedené pozemky jsou dotčené plánovanou stavbou I/55 Přerov, Okružní křižovatka Dluhonská, 

jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 56 (dále jen ŘSD). V 

rámci přípravy této stavby poskytuje statutární město Přerov ŘSD součinnost, pro užívání pozemků v 

majetku města po dobu realizace stavby byla s ŘSD uzavřena smlouva o výpůjčce. 

  

Na základě žádosti ŘSD byl na 24. jednání Komise pro majetkové záležitosti dne 7.4.2021 předložen k 

projednání variantně záměr úplatného/bezúplatného převodu výše uvedených pozemků, kdy komise na 

tomto jednání doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

bezúplatný převod a schválit úplatný převod těchto pozemků z majetku města.  

ŘSD bylo s výsledkem jednání komise seznámeno a po následných jednáních zástupců ŘSD a města 

bylo navrženo řešit vypořádání formou směny pozemků bez doplatku rozdílu cen směňovaných 

pozemků, kterou by statutární město Přerov převedlo ŘSD pozemky dotčené úseky komunikace I. 

třídy a nabylo do majetku pozemky pod úseky místní komunikace a veřejných prostranství v prostoru 

nové okružní křižovatky Dluhonská a dále pozemek veřejného prostranství ležící v sousedství 

parkoviště u prodejny LIDL na ul. Lipnická v Přerově. Současně se ŘSD zavázalo převést pozemky 

p.č. 3492/10 a p.č. 3492/17 oba v k.ú. Přerov, které jsou v majetku společnosti CREAM SICAV a.s. a 

v současné době jsou předmětem vyvlastňovacího řízení vedeného ŘSD. Tyto pozemky jsou dotčené 

přeložkou chodníku, která bude realizována v rámci stavby okružní křižovatky Dluhonská. Z tohoto 



důvodu bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě. 

Vzhledem ke skutečnosti, že není možno s jistotou určit, že cena směňovaných pozemků v majetku 

města bude nižší než 3.000.000,- Kč je záměr v souladu s jednacím řádem schvalován v Zastupitelstvu 

města Přerova. 

  

Rada města Přerova na 70. schůzi dne 23.9.2021 doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit 

záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 

6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 6546/3, p.č. 6850/9, p.č. 6850/13, p.č. 

6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/11, p.č. 4224, p.č. 3492/10, p.č. 3492/17 vše v k.ú. Přerov. 

Následně bylo zjištěno, že součástí směny by měl být i pozemek p.č. 3492/15 ostatní plocha o výměře 

134 m2 v k.ú. Přerov, který je v současné době v majetku společnosti CREAM SICAV a.s. a je 

předmětem vyvlastňovacího řízení vedeného ŘSD. Uvedený pozemek je dotčen stavebními objekty 

SO 121.1 a 121.2. - chodník a cyklostezka překládaná - které budou realizovány v rámci stavby I/55 

Přerov okružní křižovatka Dluhonská. ŘSD bylo na tuto skutečnost upozorněno a bylo vzájemně 

odsouhlaseno rozšíření předmětu směny o tento pozemek. Dále v souvislosti s řešením 

majetkoprávního vypořádání k pozemkům dotčeným stavbou "Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. 

I/47 - Etapa I a III" bylo s ŘSD jednáno o možnosti zahrnutí do směny pozemků ještě částí p.č. 4232 o 

výměře cca 42 m2 a p.č. 4230 o výměře cca 197 m2 oba v k.ú. Přerov dotčených touto stavbou. Ze 

strany ŘSD byl s tímto řešením vysloven souhlas.  

Z tohoto důvodu byl Radě města Přerova na 71. schůzi dne 7.10.2021 předložen návrh na zrušení 

usnesení přijatého na 70. schůzi dne 23.9.2021 a návrh záměru směny pozemků, které již zahrnuje 

pozemky uvedené v předchozím odstavci.  

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání vzájemné majetkové vypořádání - 

záměr směny pozemků v majetku statutárního města Přerova a ŘSD k pozemkům dotčeným 

stavbou okružní křižovatky Dluhonská v Přerově a cyklostezky do místní části Lýsky.  

 

 


