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Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. září 2019 

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

Majetkoprávní úkony  
 

Důvodová zpráva: 

 
1.) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vitavy, majitel bytu v bytovém 

domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx požádala o odprodej spoluvlastnického podílu na 

pozemku pod bytovým domem – pozemku stavební parcely č.xxxx  celkové výměře xxxxm2. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej podílu na pozemku ve výši xxxxxza kupní cenu 

xxxxxx Kč, tj. xxx Kč/m2. Tato částka za 1 m2 je dlouhodobě uplatňována v případě prodejů podílů 

pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v domě. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. srpna 2019 do 

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

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

výměře xxxxxx v katastrálním území Čtyřicet Lánů xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxxxx Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
2.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svitavy, majitelé bytu v 

bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, požádali o odprodej 

spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem – pozemku stavební parcely xxxxxx o 

celkové výměře xxxxm2. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej podílu na pozemku ve výši xxxxxxxxx za kupní cenu 

xxxxxx Kč, tj. xxxxKč/m2. Tato částka za 1 m2 je dlouhodobě uplatňována v případě prodejů podílů 

pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v domě. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. srpna 2019 do 

2. září 2019 pod č. 371/19. (příloha č. 2)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxxxxxxx na pozemku stavební parcele č. xxx o 

výměře xxxxm2 v katastrálním území Čtyřicet Lánů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 

xxxxxx Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 



 

 

Důvodová zpráva: 

 
3.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx požádal o prodej pozemku pozemkové 

parcely xxxxxxxxxxxxxxxxx v katastrálním území Čtyřicet Lánů, který užívá na základě nájemní 

smlouvy jako zahradu. Přes pozemek je vedena inženýrská síť – kanalizace, na jejíž vedení navrhl 

zřídit bezúplatně věcné břemeno ve prospěch města Svitavy. 

Město Svitavy je vlastníkem i vedlejšího pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

oba pozemky jsou podle územního plánu určeny jako plochy smíšené obytné, umožňující realizovat 

na nich bytovou výstavbu.  

Majetkoprávní výbor žádost projednal a vzhledem k tomu, že pozemek je vhodné si ponechat 

jako rezervu pro možnou budoucí bytovou výstavbu, doporučil prodej pozemku neschválit. 

 (příloha č. 3)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

neschvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely xxxxxxxx v katastrálním území Čtyřicet Lánů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

  

 

Důvodová zpráva: 

 
4.) V zájmu majetkoprávního vypořádání požádalo Bytové družstvo PAVLOVKA, družstvo 

se sídlem Klíny 2035/85, Brno o odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 537/1, části o výměře 24 

m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí, který je součástí nově vybudované manipulační plochy. 

Majetkoprávní výbor prodej pozemku doporučil za cenu 250 Kč/m2 + DPH. Podle ocenění 

obdobných pozemků jde o cenu v místě a čase obvyklou. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. srpna 2019 do 

2. září 2019 pod č. 365/2019.  (příloha č. 4)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. 537/1, části o výměře 24 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 537/45 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí Bytovému družstvu PAVLOVKA, družstvo se sídlem Klíny 2035/85, 

Židenice, Brno za kupní cenu 6 000 Kč + DPH v zákonné výši 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
5.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSvitavy vybudovala po předchozím souhlasu 

města Svitavy přístupovou komunikaci ke svému rodinnému domku. Následně požádala o odkoupení 

pozemků pod touto komunikací, tj. o odkoupení pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxx, části o 

výměře xxxxx, a pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxxx, části o výměře xxxxx, vše v katastrálním 

území Moravský Lačnov. 

Majetkoprávní výbor prodej doporučil za cenu xxx Kč/m2 + DPH. Jedná se o cenu v místě a 

čase obvyklou. 



Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. srpna 2019 do 

2. září 2019 pod č. 366/2019.        (příloha č. 5)  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxx, části o výměře xx m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxxx, a pozemku 

pozemkové parcely xxxxxxxxxx, části o výměře xxxm2 označené podle geometrického 

plánu jako pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxxx, vše v katastrálním území 

Moravský Lačnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxxxxxKč 

+ DPH v zákonné výši 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
6.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Svitavy požádali o odkoupení pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v katastrálním území Čtyřicet Lánů, který navazuje na zahradu v jejich vlastnictví.                  

Majetkoprávní výbor prodej pozemku doporučil za cenu xxxxxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o 

cenu obvyklou, za kterou město Svitavy v této lokalitě pozemky prodávalo. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. srpna 2019 do 

2. září 2019 pod č. 363/19. (příloha č. 6)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxx, části o výměře xxxxx2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxxx v katastrálním 

území Čtyřicet Lánů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxxxxxxxx + DPH v zákonné výši                                      

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
7.) Společnost ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8 požádala o odkoupení pozemku 

pozemkové parcely č. 990/1, části o výměře 16 m2 v katastrálním území Čtyřicet Lánů pro 

plánovanou stavbu nové trafostanice.  

Majetkoprávní výbor žádost projednal a prodej doporučil za cenu 1 000 Kč/m2 + DPH s tím, 

že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Jedná se o cenu, za kterou město pozemky pod 

trafostanicemi  již prodávalo. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. srpna 2019 do 

2. září 2019 pod č. 364/19. (příloha č. 7)  

                                                             

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. 990/1, části o výměře 16 m2 v katastrálním území 

Čtyřicet Lánů společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín za kupní cenu 



16 000 Kč + DPH s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby 

zahájení stavby trafostanice 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
8.) Usnesením Zastupitelstva města Svitavy č. 6/E/11 ze dne 15. května 2019 byla schválena 

směna pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Následně bylo na základě znaleckých posudků 

zjištěno, že cena pozemku pozemkové parcely č. 1893/13 o výměře 265 m2 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí je 47 000 Kč a cena směňovaných pozemků ve vlastnictví města Svitavy – 

pozemku pozemkové parcely č. 1719/1 o výměře 123 m2, pozemku pozemkové parcely č. 1719/3 o 

výměře 21 m2 v katastrálním území Čtyřicet Lánů a pozemku pozemkové parcely č. 2239/7 o výměře 

124 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí činí celkem 32 920 Kč. 

Na základě toho ŘSD ČR požádalo, aby město Svitavy v souvislosti se směnou uvedených 

pozemků uhradilo rozdílnou částku oceněných pozemků, tj. 14 080 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

úhradu částky ve výši 14 080 Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Praha 4 v souvislosti se směnou pozemků, kdy pozemek pozemková parcela č. 1893/13 o 

výměře 265 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí má cenu 47 000 Kč a pozemky 

ve vlastnictví města Svitavy – pozemek pozemková parcela č. 1719/1 o výměře 123 m2, 

pozemek pozemková parcela č. 1719/3 o výměře 21 m2 v katastrálním území Čtyřicet 

Lánů a pozemek pozemková parcela č. 2239/7 o výměře 124 m2 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí mají cenu 32 920 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
9.) Po proběhlých revizích pozemků bylo jednáno  

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svitavy o odkoupení pozemku stavební parcely 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v lokalitě Antonína Slavíčka, který je zastavěn stavbou garáže v jeho 

vlastnictví.  

Majetkoprávní výbor doporučil z důvodu sjednocení vlastnictví prodej pozemku za cenu 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. srpna 2019 do 

2. září 2019 pod č. 367/19. (příloha č. 9)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku stavební parcely č. 1396/2 o výměře 3 m2 v katastrálním území Čtyřicet 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 1 800 Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
10.) V zájmu majetkoprávního vypořádání bylo jednáno se Zemědělským družstvem Vendolí 



o odkoupení pozemků v areálu cihelny, které se nacházejí pod stavbami ve vlastnictví družstva či 

s nimi tvoří funkční celek. Jedná se o pozemky stavební parcelu č. 1755/1 o výměře 83 m2, stavební 

parcelu č. 1755/4 o výměře 68 m2 a pozemkovou parcelu č. 581/3 o výměře 96 m2, vše v katastrálním 

území Svitavy-předměstí. Stavba na pozemku stavební parcele č. 1755/1 slouží k bydlení, stavba na 

pozemku stavební parcele č. 1755/4 je využívána jako víceúčelová stavba a pozemek pozemková 

parcela č. 581/3 s nimi tvoří funkční celek. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej pozemku stavební parcely č. 1755/1 za cenu 500 Kč za 

1 m2 a prodej pozemků stavební parcely č. 1755/4 a pozemkové parcely č. 581/3 za cenu 400 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu 107 100 Kč.  Obvyklá cena pozemku pozemkové parcely č. 1755/1 byla 

znalcem stanovena na 350 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. srpna 2019 do 

2. září 2019 pod č. 368/19. (příloha č. 10)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku stavební parcely č. 1755/1 o výměře 83 m2, pozemku stavební parcely č. 

1755/4 o výměře 68 m2 a pozemku 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    

  Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
11.) Město Svitavy obdrželo od České republiky – Státního pozemkového úřadu, Praha návrh 

kupní smlouvy na odkoupení podílu v rozsahu ½ pozemku pozemkové parcely č. 1742/1 o výměře 

3748 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí, když dříve město Svitavy o vypořádání podílového 

spoluvlastnictví žádalo. Návrh kupní ceny činí 569 600 Kč (303,95 Kč/m2).           

Tato lokalita je zahrnuta do navržené Změny č. 3 Územního plánu Svitavy, kterou je řešena 

změna způsobu využití na plochu občanského vybavení – veřejnou infrastrukturu, v rámci níž bude 

vymezena veřejně prospěšná stavba záchranné zdravotnické stanice Pardubického kraje. Z tohoto 

důvodu bude mít možnost požádat o bezúplatný převod podílu předmětného pozemku do svého 

vlastnictví přímo Pardubický kraj.      

Navrhujeme proto neschválit uzavření kupní smlouvy na odkoupení ideální ½ pozemku 

pozemkové parcely č. 1742/1 v katastrálním území Svitavy-předměstí s Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, Praha. 

Majetkoprávní výbor doporučil kupní smlouvu neuzavírat.         (příloha č. 11)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

neschvaluje 

uzavření kupní smlouvy na odkoupení ideální ½ pozemku pozemkové parcely č. 1742/1 

v katastrálním území Svitavy-předměstí s Českou republikou – Státním pozemkovým 

úřadem, Praha 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
12.) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem 

pozemku pozemkové parcely č. 1901/4 o výměře 29 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí, 



který se nachází na ulici Olomoucká a je zastavěn tělesem místní komunikace II. třídy. Město Svitavy 

má možnost získat tento pozemek do svého vlastnictví bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových.                            (příloha č. 12)  

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemku pozemkové parcely č. 1901/4 o výměře 29 m2 v katastrálním 

území Svitavy-předměstí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Praha 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
13.) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hodlá prodat 

Sponerovu (Ettlovu) vilu v parku na ulici Milady Horákové. Jedná se o pozemek stavební parcelu č. 

406 o výměře 910 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí, jehož součástí je stavba občanského 

vybavení č.p. 366 v části obce Předměstí, a přilehlé pozemky: stavební parcelu č. 1657/1 o výměře 

234 m2, pozemkovou parcelu č. 236/26 o výměře 1248 m2 a pozemkovou parcelu č. 238/1 o výměře 

1080 m2.           

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejcennějších dochovaných staveb města Svitavy, je 

v zájmu města Svitavy tuto historickou budovu, včetně sousedních přístupových pozemků, vlastnit.      

Tím by došlo ke scelení vlastnictví se současným parkem a stavba včetně všech svých 

okolních pozemků by mohla sloužit veřejnému zájmu před případnými privátními, které by mohly 

vzniknout při prodeji soukromému subjektu či fyzické osobě. 

Záměrem města Svitavy je do objektu přemístit Základní uměleckou školu Svitavy, jejíž 

dosavadní prostory využije Městský úřad Svitavy pro případné potřeby rozšíření kancelářských 

prostor. 

Majetkoprávní výbor podání žádosti doporučil.                   (příloha č. 13)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

souhlasí 

s podáním žádosti o odkoupení pozemku stavební parcely č. 406 o výměře 906 m2, jehož 

součástí je stavba občanského vybavení č.p. 366 v části obce Předměstí, pozemku 

stavební parcely č. 1657/1 o výměře 234 m2 a pozemků pozemkových parcel č. 236/26 o 

výměře 1248 m2 a p.č. 238/1 o výměře 1080 m2, vše v katastrálním území Svitavy-

předměstí, České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Praha 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

 


