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Pro jednání zastupitelstva města dne: 12. prosince 2018  

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

Majetkoprávní úkony  
 

Důvodová zpráva: 

 
1.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svitavy, majitelé bytu v bytovém domě xxxxxxx , požádali o 

odprodej spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem – pozemku stavební parcely 

Předkládáme návrh na prodej podílu na pozemku ve výši 799/50124 za kupní cenu 13 115 Kč, tj. 750 

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. listopadu 2018 

do 3. prosince 2018 pod č. 700/18.  

(příloha č. 1)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej spoluvlastnického podílu za kupní cenu 13 115 Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
2.) xxxxxxxxxxxxx Svitavy, majitelka bytu v bytovém domě xxxxxx požádala o odprodej 

spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem – pozemku stavební parcely Předkládáme 

návrh na prodej podílu na pozemku ve výši 356/50130 za kupní cenu 4 730 Kč, tj. 750 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. listopadu 2018 

do 3. prosince 2018 pod č. 702/18.  

(příloha č. 2)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej spoluvlastnického podílu ve výši 356/50130 na pozemku stavební parcele Svitavy 

za kupní cenu 4 730 Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

Důvodová zpráva: 

 
3.) xxxxxxxxxxxxx Svitavy, majitelé bytu v bytovém domě xxxxxxxx požádali o odprodej 

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

 



celkové výměře 590 m2. 

Předkládáme návrh na prodej podílu na pozemku ve výši 716/17280 za kupní cenu 18 335 

Kč, tj. 750 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. listopadu 2018 

do 3. prosince 2018 pod č. 701/18.  

(příloha č. 3)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej spoluvlastnického podílu ve výši 716/17280 na pozemku stavební parcele xxxx 

v katastrálním území Čtyřicet Lánů xxxxxxxx, xxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 18 335 

Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

  

 

Důvodová zpráva: 

 
4.) Na základě  jednání požádal xxxxxxxxxx, Svitavy o odkoupení pozemku části 

pozemkové parcely xxxxxx o výměře 31 m2 , která je součástí jejich zahrady u domu. V návaznosti na 

předchozí schválené prodeje částí pozemků v lokalitě „RVHP“ - Poličská z důvodu narovnání 

vlastnických vztahů , předkládáme ke schválení další návrh na prodej podle podané žádosti za cenu 

250 Kč za 1 m2. Tato cena byla v  případech, kdy se jedná o narovnání uživatelských a vlastnických 

vztahů  doporučena majetkoprávní komisí na přechozích jednáních. Obvyklá cena pozemků byla 

znalcem stanovena na 553 Kč za 1 m2.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. listopadu 2018 

do 3. prosince 2018 pod č. 698/18.  

(příloha č. 4)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely xxxxxxx části o výměře 31 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela xxxxxx, v katastrálním území 

Svitavy-předměstí manželům xxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 7 750 Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
5.) Předkládáme ke schválení návrh na směnu 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 , který je ve 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 ve vlastnictví ČR – 

Státního pozemkového úřadu, Praha.   

Důvodem směny je zájem města Svitavy získat uvedený pozemek do vlastnictví,  který je 

zahrnutý do realizace projektu parku Patriotů. Rozdílná výměra směňovaných pozemků je dána 

metodickými požadavky pro směnu Státního pozemkového úřadu. 

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. listopadu 2018 

do 3. prosince 2018 pod č. 699/18. 

 (příloha č. 5)  



 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

směnu 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: 

 
6.) Město Svitavy je podílovým spoluvlastníkem v rozsahu ½ pozemků pozemkových parcel 

xxxxxxxxxx v katastrálním území Moravský Lačnov. Na pozemcích se nachází místní příjezdová 

komunikace na ulici Revoluční, přilehlé parkoviště a částečně veřejná zeleň.   

Z důvodu sjednocení vlastnictví předkládáme ke schválení návrh na nabytí spoluvlastnického 

podílu ve výši 1/2 na pozemcích pozemkových parcelách xxxxxxx, vše v katastrálním území 

Moravský Lačnov xxxxxxxx, Svitavy a xxxxxx, Svitavy za kupní cenu 44 100 Kč (200 Kč/m2). Jedná 

se o cenu v místě a čase obvyklou. 

 (příloha č. 6)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemcích pozemkových xxxxxxxx 

xxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 44 100 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
7.) Město Svitavy má zájem získat do svého vlastnictví pozemek pozemkovou parcelu č. 

xxxxxxo výměře 10 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí, na kterém se nachází chodník na 

ulici Brněnská (naproti Penny Marketu).   

Předkládáme ke schválení návrh na nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx 

v katastrálním území Svitavy-předměstí od xxxxxxx Svitavy a xxxxxx Svitavy za kupní cenu 2 000 

Kč (200 Kč/m2). Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.                                                                           

                                  (příloha č. 7)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí pozemku pozemkové parcely xxxxx o výměře 10 m2 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí od xxxxxxxx, Svitavy a xxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 2 000 Kč 



Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
8.) Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové jsou vlastníkem vodní nádrže na pozemku 

pozemkové parcele č. 2326/1 v katastrálním území Moravský Lačnov. V současné době připravují 

rekonstrukci této nádrže, která bude mimo jiné spočívat v obnově hráze, vybudování odpadního 

koryta od bezpečnostního přelivu a realizaci mokřadu. Rekonstrukcí budou dotčeny pozemky města 

Svitavy – pozemek pozemková parcela č. 2579/1, část o výměře 1 060 m2, a pozemek pozemková 

parcela č. 2627, část o výměře 286 m2, v katastrálním území Moravský Lačnov. Na základě 

zpracované projektové dokumentace požádaly Lesy ČR o odkoupení předmětných částí pozemků. 

Kupní cena ve výši 29 490 Kč byla stanovena znaleckým posudkem. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 15. listopadu 2018 

do 3. prosince 2018 pod č. 696/18.  

(příloha č. 8)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. 2579/1, části o výměře 1060 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 2579/18, a pozemku 

pozemkové parcely č. 2627, části o výměře 286 m2 označené podle geometrického plánu 

jako pozemek pozemková parcela č. 2627/2, vše v katastrálním území Moravský Lačnov 

Lesům České republiky, s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19 za kupní cenu 29 490 

Kč. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 


