
Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 1 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 6. listopadu 2019 

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

Majetkoprávní úkony  
 

Důvodová zpráva: 
 

1.) Níže uvedení vlastníci bytových jednotek požádali v zájmu majetkoprávního vypořádání 

vlastnictví k pozemkům o odprodej spoluvlastnických podílů pod bytovým domem, a to: 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tj. na pozemku stavební parcele č. xxx o celkové výměře xxxx m2. 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tj. na pozemku stavební parcele č. xxx o celkové výměře xxx m2. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej podílů na pozemcích za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2. 

Tato částka za 1 m2 je dlouhodobě uplatňována v případě prodejů podílů pozemků pod bytovými 

domy vlastníkům bytových jednotek v domech. 

Záměry prodeje byly zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 9. října 2019 do 

29. října 2019 pod č. 462/19 a 463/19.  

(příloha č. 1a a 1b)  
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxx na pozemku stavební parcele č. xxx 

v katastrálním území Čtyřicet Lánů xxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxx Kč  

b) prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxx na pozemku stavební parcele č. xxx v 

katastrálním území Čtyřicet Lánů xxxxxxxxxxx Svitavy za kupní cenu xxxx Kč 

c) prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxx na pozemku stavební parcele č.xxx 

v katastrálním území Čtyřicet Lánů xxxxxxxxxx Svitavy za kupní cenu xxxx Kč 

d) prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxx na pozemku stavební parcele č.xxx  

v katastrálním území Čtyřicet Lánů xxxxxxxxxxxx Svitavy za kupní cenu xxxx Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

Důvodová zpráva: 

 
2.) Po provedených revizích pozemků se město Svitavy dohodlo s xxxxxxxx, Svitavy na 

prodeji pozemku stavební parcely č. xxxx o výměře xxx m2  v katastrálním území Svitavy-předměstí, 

který je zastavěn stavbou garáže ve vlastnictví xxxxxxx. 

Majetkoprávní výbor doporučil z důvodu sjednocení vlastnictví stavby a pozemku prodej 

pozemku za cenu 600 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 9. 10. 2019 do 29. 

10. 2019 pod č. 465/19.  

 (příloha č. 2)  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku stavební parcely č. xxxx v katastrálním území Svitavy-předměstí 

xxxxxxxxxxxxx Svitavy za kupní cenu xxxx Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 



  

 

Důvodová zpráva: 

 
3.) V návaznosti na předchozí schválené prodeje částí pozemků z důvodu narovnání 

vlastnických vztahů v rámci dlouhodobého užívání částí pozemků ve vlastnictví města Svitavy 

předkládáme ke schválení další návrh na prodeje a koupi částí pozemků za cenu 250 Kč za 1 m2 podle 

podaných žádostí, nyní v lokalitě ulice Raisova. Město Svitavy uhradí zpracování geometrických 

plánů, kterými se oddělují užívané části zahrad od komunikace (chodníku) ve vlastnictví města 

Svitavy. Město Svitavy potřebuje získat pozemek pod chodníkem do svého vlastnictví. 

Majetkoprávní výbor v těchto případech doporučil kupní cenu 250 Kč za 1 m2 z důvodu 

narovnání vlastnických vztahů v rámci majetkoprávního vypořádání částí užívaných pozemků.  

Důvodem pro snížení ceny oproti ceně obvyklé je zájem města Svitavy, aby byl stávající stav 

dlouhodobého užívání pozemků uveden do souladu s vlastnictvím užívaných pozemků. Obvyklá cena 

pozemků byla znalcem stanovena na 605 Kč za 1 m2. 

Záměr prodejů byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 9. 10. 2019 do 29. 

10. 2019 pod č. 468/19.  

 (příloha č. 3)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxx, části o výměře xxx m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxx, v katastrálním území 

Svitavy-předměstí do podílového spoluvlastnictví, a to ideální ½ spoluvlastnického 

podílu na pozemku xxxxxxxxxx, Svitavy a ideální ½ spoluvlastnického podílu na 

pozemku xxxxxxxxxxxxxx, Svitavy, za celkovou kupní cenu xxxxxx Kč     

b) prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxx, části o výměře xxx m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxx, v katastrálním území 

Svitavy-předměstí xxxx, Svitavy za kupní cenu xxxx Kč    

c) prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxx, části o výměře xxx m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxx, v katastrálním území 

Svitavy-předměstí xxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxxx Kč    

d) nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxx části o výměře xxx m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxx, v katastrálním území 

Svitavy-předměstí od xxxxxxxxxxx, Svitavy za celkovou kupní cenu xxxx Kč 

s podmínkou, že pozemek nebude zatížen žádným věcným právem   

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
4.) V souvislosti s  revizí pozemků se město Svitavy dohodlo se společností VHOS a.s., 

Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, IČ 48172901, že odkoupí části pozemků, které jsou součástí 

jejich areálu ve Svitavách, a to pozemku pozemkové parcely č. 1431/16, části o výměře 15 m2 

označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1431/23, pozemku 

pozemkové parcely č. 1487/2, části o výměře 98 m2 označené podle geometrického plánu jako 

pozemek pozemková parcela č. 1487/5, a pozemku pozemkové parcely č. 1487/3, části o výměře 37 

m2 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1487/6, vše 

v katastrálním území Moravský Lačnov. 

Majetkoprávní výbor doporučil z důvodu narovnání vlastnických vztahů v rámci 



majetkoprávního vypořádání částí užívaných pozemků prodej za cenu 340 Kč za 1 m2 a úhradu ½ 

nákladů na geometrický plán ve výši 7 260 Kč. Obvyklá cena pozemků byla znalcem stanovena na 

340 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 9. 10. 2019 do 29. 

10. 2019 pod č. 469/19.  

 (příloha č. 4)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemků v katastrálním území Moravský Lačnov - pozemku pozemkové parcely 

č. 1431/16, části o výměře 15 m2 označené podle geometrického plánu jako pozemek 

pozemková parcela č. 1431/23, pozemku pozemkové parcely č. 1487/2, části o výměře 98 

m2 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1487/5, a 

pozemku pozemkové parcely č. 1487/3, části o výměře 37 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1487/6, společnosti VHOS a.s., 

Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, IČ 48172901 za kupní cenu 51 000 Kč a náklady 

na geometrický plán ve výši 7 260 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
5.) Zastupitelstvo města Svitavy na svém jednání dne 11. 9. 2019 schválilo prodej pozemků 

stavební parcely č. 1755/1 o výměře 83 m2, stavební parcely č. 1755/4 o výměře 68 m2 a pozemkové 

parcely č. 581/3 o výměře 96 m2, vše v katastrálním území Svitavy-předměstí Zemědělskému 

družstvu Vendolí, Vendolí č.p. 351, IČ 48154831 za celkovou kupní cenu 107 100 Kč, tj. stavební 

parcelu č. 1755/1 za cenu 500 Kč/m2, stavební parcelu č. 1755/4 za cenu 400 Kč/m2 a pozemkovou 

parcelu č. 581/3 za cenu 400 Kč/m2 . 

Zemědělské družstvo Vendolí požádalo o snížení  kupní ceny za pozemek pozemkovou 

parcelu č. 583/1 na částku 50 Kč/m2 z toho důvodu, že pozemek se nachází ve velmi strmém svahu, 

nelze jej užívat a je pro ně nepotřebný.  

Majetkoprávní výbor důvody pro snížení kupní ceny posoudil a snížení kupní ceny na 50 

Kč/m2  doporučil  i s ohledem na to, že město pro tento pozemek nemá využití. U stavebních pozemků 

se kupní cena nemění. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 9. 10. 2019 do 29. 

10. 2019 pod č. 464/19.  

 (příloha č. 5)  

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

a) ruší  

své usnesení č. 8/C/10 ze dne 11. 9. 2019 

b) schvaluje 

prodej pozemku stavební parcely č. 1755/1, pozemku stavební parcely č. 1755/4 a 

pozemku pozemkové parcely č. 581/3, vše v katastrálním území Svitavy-předměstí 

Zemědělskému družstvu Vendolí, Vendolí č.p. 351, IČ 48154831 za celkovou kupní 

cenu 73 500 Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 



 

Důvodová zpráva: 

 
6.) Zastupitelstvo města Svitavy schválilo usnesením č. 29/C/3 dne 18. 6. 2014 prodej 

pozemku části pozemkové parcely č. 853/6 o výměře 12 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za kupní cenu 12 000 Kč s tím, že bude 

uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby provedení stavby trafostanice. Stavba 

trafostanice byla vystavěna na pozemku pozemkové parcele č. 853/6, části o výměře 6 m2, nově podle 

geometrického plánu pozemek stavební parcela č. 4070, v katastrálním území Svitavy-předměstí. 

Předkládáme ke schválení návrh na zrušení usnesení č. 29/C/3 ze dne 18. 6. 2014 a návrh na 

schválení  prodeje pozemku pozemkové parcely č. 853/6, části o výměře 6 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek stavební parcela č. 4070, v katastrálním území Svitavy-předměstí 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za kupní cenu 6 000 Kč + zákonná výše DPH. 

Majetkoprávní výbor prodej pozemku za cenu 1000 Kč za 1 m2 doporučil. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 9. 10. 2019 do 29. 

10. 2019 pod č. 466/19. 

  (příloha č. 6)  

                                                          

 

    

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

a) ruší  

své usnesení č. 29/C/3 ze dne 18. 6. 2014 

b) schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. 853/6, části o výměře 6 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek stavební parcela č. 4070, v katastrálním území 

Svitavy-předměstí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za kupní 

cenu 6 000 Kč + zákonná výše DPH 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
7.) Usnesením Zastupitelstva města Svitavy č. 3/D/5 ze dne 12. prosince 2018 byla 

schválena směna pozemků s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Praha. Město 

Svitavy obdrželo od Státního pozemkového úřadu v souvislosti s podepsáním směnné smlouvy výzvu 

k úhradě cenového rozdílu ve výši 12 046,75 Kč a nákladů spojených s vyhotovením znaleckého 

posudku ve výši 6 400 Kč, celkem tedy 18 446,75 Kč. 

Majetkoprávní výbor úhradu cenového rozdílu a nákladů spojených s vyhotovením 

znaleckého posudku Státnímu pozemkovému úřadu, Praha doporučil. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

úhradu cenového rozdílu a nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku 

v celkové výši 18 446,75 Kč České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, Praha 

v souvislosti se směnou pozemku pozemkové parcely č. 2195/5, části o výměře 1897 m2 

označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 2195/21, 

v katastrálním území Svitavy-předměstí z vlastnictví města Svitavy za pozemek 

pozemkovou parcelu č. 1440/29, část o výměře 1459 m2 označenou podle geometrického 



plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1440/34, v katastrálním území Čtyřicet Lánů 

z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, Praha 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
1.) Po předchozích proběhlých jednáních město Svitavy obdrželo od xxx, Svitavy žádost o 

prodej pozemků pozemkové parcely č. xxx o výměře xxx m2  (komunikace u bytového 

domu) a pozemkové parcely č. 3447 o výměře 15 m2 (na pozemku se nachází drobná 

stavba přístřešku pro popelnice), vše v katastrálním území Svitavy-předměstí. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej pozemků za cenu 500 Kč za 1 m2.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 31. 5. 2019 do 17. 

6. 2019 pod č. 268/19. 

  (příloha č. 8)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxx o výměře xxx m2 a pozemku pozemkové 

parcely č. xxxx o výměře xxx m2, vše v katastrálním území Svitavy-předměstí Svitavy, za 

celkovou kupní cenu xxxx Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
2.) xxxxxxxxxxxxx, Svitavy požádal o odprodej pozemku pozemkové parcely č. xxxx, části 

o výměře xx m2, v katastrálním území Moravský Lačnov. 

Pozemek je užíván jako veřejná účelová komunikace, ve které je uložena kanalizace. 

Ochranné pásmo kanalizace zasahuje i na požadovanou část pozemku. Dále by prodejem této části 

komunikace došlo k omezení přístupu k nemovitosti jiného vlastníka. 

Majetkoprávní výbor žádost projednal a z uvedených důvodu prodej pozemku nedoporučil. 

 (příloha č. 10)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

neschvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. 399/2, části o výměře 4 m2, v katastrálním území 

Moravský Lačnov 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  


