
Pořadové číslo:  26/3.4.1. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

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. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova za část 

pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 zahrada dle geometrického plánu č. 

587-41/2022 označené jako díl "a" o výměře 810 m2 v k.ú. Vinary u Přerova. ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 207/5 zahrada dle geometrického plánu č. 587-

41/2022 označenou jako díl "d" o výměře 658 m2 v k.ú. Vinary u Přerova v podílovém 

spoluvlastnictví Z*** M***, bytem *** k id ½ a J*** Z***, bytem *** k id ½ s doplatkem rozdílu 

cen směňovaných pozemků ve výši 392.500,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. Dodání 

části pozemku p.č. 270/2 díl "a" v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova není 

předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost přeparcelace – změny průběhu hranice mezi pozemky p.č. 

207/2 a p.č. 207/5 oba v k.ú. Vinary u Přerova na 5. jednání dne 25.3.2022, kdy směnu pozemků v 

předkládaném rozsahu doporučila. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:  

Odbor správy majetku doporučuje realizaci směny pozemků, neboť tak vzniknou dva pozemky o 

přibližně shodné výměře vhodné k umístění rodinných domů v ulici Za Vrbím.  

 

Místní výbor Vinary: 

Místní výbor Vinary s navrhovanou směnou pozemků souhlasil. 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 38. zasedání dne 1.6.2022 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr směny částí pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 87. schůzi dne 16.6.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - směnu 

části pozemku p.č. 207/2 za část pozemku p.č. 207/5 oba v k.ú. Vinary u Přerova. Záměr byl zveřejněn 

na úřední desce ve lhůtě od 17.6. do 3.7.2022.  

Záležitost směny pozemků dle návrhu usnesení projednala Rada města Přerova na 91. schůzi dne 

25.8.2022. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem 

při projednávání tohoto návrhu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 207/2 zahrada o celkové výměře 1602 m2 v k.ú. Vinary u Př. se nachází na roku ulic 

Růžová a Za Vrbím v místní části Vinary a je z části užíván k zahrádkářským účelům. Pozemek je ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

Pozemek p.č. 207/5 zahrada o celkové výměře 1301 m2 sousedí s výše popsaným pozemkem p.č. 

207/2 a je užíván jako zahrada. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní Z*** M*** bytem *** 

k id ½ a J*** Z***, bytem *** k id ½. 

Oba uvedené pozemky se dle územního plánu nachází v ploše vymezené pro bydlení rodinné. 

V minulosti byly evidovány žádosti o odkoupení pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova za 

účelem stavby rodinného domu. Na základě doporučení koordinační skupiny bylo jednáno s tehdejším 

vlastníkem sousedního pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova, paní K*** V***, o možnosti 

směny, kdy pozemky by byly přeparcelovány – změněn průběh hranice mezi oběma pozemky - s 

ohledem na vhodnější členění. 

Současně byla řešena existence nadzemního vedení VN na pozemku p.č. 207/5 a jeho vliv na možné 

umístění stavby RD po přeparcelaci s ohledem na jeho ochranné pásmo, kdy městská architektka 

potvrdila, že i při zachování tohoto ochranného pásma, lze dva domy na nově vzniklé pozemky 

umístit. 

V mezičase projednávání směny a přípravy podkladů paní V*** zemřela.  

Nyní se na odbor správy majetku obrátily nové spoluvlastnice pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u 

Přerova - paní Z***M***, bytem *** (která vlastní podíl id ½) a paní J*** Z***, bytem ***(která 

vlastní podíl id ½) - se žádostí o možnost pokračování řešení směny pozemků. Žadatelky sdělily, že 

realizací směny by měli zájem získat do majetku východní část oddělených pozemků. 

Záměr směny části pozemku p.č. 207/2 za část pozemku p.č. 207/5 oba v k.ú. Vinary u Přerova byl 

schválen na 87. schůzi Rady města Přerova dne 16.6.2022. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce 

ve lhůtě od 17.6. do 3.7.2022. 

Po schválení záměru a doručení příslušných formulářů bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu 

na rozdělení pozemků. Tímto geometrickým plánem č. 587-41/2022 zpracovaným geodetickou 

kanceláří GEOKAM Přerov s.r.o. byly pozemky rozděleny a sceleny takto: 

Pozemek p.č. 207/2 se rozdělil na části označené jako díl "a" o výměře 810 m2 a díl "b" o výměře 796 

m2. Pozemek p.č. 207/5 se rozdělil na části označené jako díl "c" o výměře 643 m2 a díl "d" o výměře 

658 m2. Díly "a" a "c" se sloučily se vznikem nového pozemku označeného jako p.č. 207/5 o výměře 

1453 m2, který bude po realizaci směny v podílovém spoluvlastnictví p. M*** a p. Z***. Díly "b" a 

"d" se sloučily se vznikem nového pozemku označeného jako p.č. 207/2 o výměře 1454 m2, který 

bude po realizaci směny v majetku statutárního města Přerova. 

Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 7.744,- Kč 

Dále bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny převáděného pozemku. Dle 

tohoto znaleckého posudku zpracovaného dne 1.8.2022 znalcem Ing. Ctiborem Hoškem byly ceny 

směňovaných částí pozemků stanoveny takto: 



Pozemek p.č. 207/2 díl "a" o výměře 810 m2 - cena zjištěná 167.435,10 Kč, tj. 206,71 Kč/m2 a cena v 

místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši celkem 1.215.000,- Kč, tj. 1.500,- Kč/m2. 

Pozemek p.č. 207/5 díl "c" o výměře 643 m2 - cena zjištěná 131.896,10 Kč, tj. 205,12 Kč/m2 a cena v 

místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši celkem 822.500,- Kč, tj. 1.250,- Kč/m2. Náklady na 

vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 4.000,- Kč.  

Dodání částí pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova není v 

režimu DPH. 

  

Rozdíl obvyklých cen směňovaných částí pozemků činí 392.500,- Kč ve prospěch statutárního města 

Přerova.  

Žadatelky souhlasily s výší doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků. Náklady spojené s realizací 

směny, t.j. náklady za vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a vkladové řízení budou 

hrazeny rovným dílem. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků na rohu ulic Růžová 

a Za Vrbím v místní části Vinary, které jsou dle územního plánu určeny pro bydlení a směnou 

dojde ke změně průběhu hranice mezi oběma pozemky se vznikem dvou pozemků přibližně 

shodné výměry pro stavbu dvou RD.  

 

 


