
Pořadové číslo:  3/3.4.1. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Směna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov za část 

pozemku p.č. 347 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje směnu nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4954 ost. plocha označeného dle 

geometrického plánu č. 7516-60/2021 jako díl ʺcʺ o výměře 22 m2 a části pozemku p.č. 5005 ost. 

plocha označeného dle geometrického plánu 7516-60/2021 jako díl ʺdʺ o výměře 41 m2, oba v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, za část pozemku p.č. 347 zahrada označeného dle 

geometrického plánu č. 7516-60/2021 jako díl ʺaʺ o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví pana 

M*** P***, bytem ***, Přerov-Předmostí, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 

94.080,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina dne 25.3.2022 doporučila žádosti pana Plška vyhovět a provést směnu části p.č. 

4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov z majetku města za část pozemku p.č. 347 v majetku pana Plška v 

k.ú. Přerov, která tvoří část veřejného prostranství a navazuje na pozemky v majetku města. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku doporučuje realizaci směny, neboť tím dojde k legalizaci stávajícího stavu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na 36. zasedání dne 6.4.2022 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr směny pozemků dle návrhu usnesení. 

 



Rada města přerova 

Rada města Přerova na 85. schůzi dne 12.5.2022 schválila záměr statutárního města Přerova – směnu 

nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 v 

k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 16.5. do 1.6.2022. 

 

Rada města Přerova na své 95. schůzi dne 13.10.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit směnu pozemků dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 4954 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.872 m2 a p.č. 5005 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 2.067 m2, oba v k.ú. Přerov se nachází v ul. Pod Valy a tvoří místní 

komunikaci, chodníky a přilehlé plochy. Pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova. 

  

Pozemek p.č. 347 v k.ú. Přerov tvoří zahradu u rodinného domu č.p. 205 a je v majetku pana M*** 

P***, bytem *** Přerov-Předmostí. 

  

Pan M*** P*** 

  

*** P***, kdy Rada města Přerova na své 39. schůzi konané 11.6.2020 záměr schválila. Následně 

bylo řešení směny pozastaveno, neboť původní žadatel nesdělil, že zamýšlí další převod pozemku na 

svého syna M*** P***. 

  

Záměr směny částí pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 v k.ú. 

Přerov byl schválen na 85. schůzi Rady města Přerova konané dne 12.5.2022. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 16.5. do 1.6.2022. Po schválení záměru a doručení příslušných formulářů 

bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků. Tímto geometrickým plánem č. 

7516-60/2021 zpracovaným geodetem *** byla z pozemku p.č. 347 zahrada oddělena část označená 

jako díl ʺaʺ o výměře 7 m2, která bude předmětem převodu do majetku statutárního města Přerova. 

Dále byla z pozemku p.č. 4954 ost. plocha oddělena část označená jako díl "c" o výměře 22 m2 a z 

pozemku p.č. 5005 ostatní plocha byla oddělena část označená jako díl "d" o výměře 41 m2, které 

budou předmětem převodu do majetku p. Plška.  

Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 7.260, - Kč. 

  

Dále bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na určení ceny zjištěné a ceny v místě a čase 

obvyklé. Dle znaleckého posudku č. 2462/16/22 zpracovaného znalcem *** byly ceny u směňovaných 

pozemků stanoveny takto: 

cena zjištěná:  

u částí pozemku p.č. 347 díl "a" ve výši 11.410,- Kč, tj. 1.629,- Kč/m2,  

u části pozemku p.č. 4954 díl "b" ve výši 52.150,- Kč, tj. 1.629,- Kč/m2,  

u části pozemku p.č. 4954 díl "c" ve výši 35.860,- Kč, tj. 1.629,- Kč/m2,  

u části pozemku p.č. 5005 díl "d" ve výši 66.820,- Kč, tj. 1.629,- Kč/m2, 

a cena místě a čase obvyklá:  

u částí pozemku p.č. 347 díl "a" ve výši 11.760,- Kč, tj. 1.680,- Kč/m2,  

u části pozemku p.č. 4954 díl "b" ve výši 53.760,- Kč, tj. 1.680,- Kč/m2,  

u části pozemku p.č. 4954 díl "c" ve výši 36.960,- Kč, tj. 1.680,- Kč/m2,  

u části pozemku p.č. 5005 díl "d" ve výši 68.880,- Kč, tj. 1.680,- Kč/m2.  

  

Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 5.634,- Kč. 



  

Rozdíl cen směňovaných pozemků činí 94.080,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. Dodání 

pozemku v majetku statutárního města Přerova není předmětem DPH. 

  

Pan P*** souhlasil s úhradou doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 94.080,- Kč a s 

úhradou 1/2 nákladů spojených s realizací směny. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání směna pozemků na ulici Pod Valy v 

k.ú. Přerov.  

 

 


