
Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 5 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 15. května 2019 

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

Majetkoprávní úkony  
 

Důvodová zpráva: 

 
1.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svitavy, majitelka bytu v bytovém 

domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx požádala o odprodej spoluvlastnického 

podílu na pozemku pod bytovým 

domem.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej podílu na pozemku ve výšixxxxxxxxxx za kupní cenu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 18. dubna 2019 do 

6. května 2019  (příloha č. 1)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxxxxxxx na pozemku stavební parcele 

xxxxxxx katastrálním území Čtyřicet Lánů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
2.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy, majitelé 

bytu v bytovém doměxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx požádali o odprodej 

spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem – pozemku 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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 18. dubna 2019 do 

6. května 2019  (příloha č. 2)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxxxxxxxx na pozemku stavební parcele 

xxxxxx v katastrálním území Čtyřicet Lánů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svitavy za kupní 

xxxxxxxxxxx 

 



Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
3.) Město  Svitavy obdrželo žádost od společnosti GOLDWIN s.r.o, IČ 47454334, Javorník 

č.p. 128 na majetkoprávní vypořádání prodeje pozemku stavební parcely č. 544 o výměře 207 m2 

v katastrálním území Moravský Lačnov. Na pozemku se nachází stavba občanské vybavenosti č.p. 

352 ve vlastnictví společnosti GOLDWIN s.r.o., která slouží pro provozování herny a baru (ulice 

Revoluční 352/1a). 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej pozemku za cenu 750 Kč za 1 m2. Obvyklá cena 

pozemku pro obchod a administrativu byla znalcem stanovena na 387 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 18. dubna 2019 do 

6. května 2019 pod č. 180/19. (příloha č. 3)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku stavební parcely č. 544 v katastrálním území Moravský Lačnov 

společnosti GOLDWIN s.r.o., Javorník č.p. 128 za kupní cenu 155 250 Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

  

 

Důvodová zpráva: 

 
4.) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha předložil 

městu Svitavy návrh kupní smlouvy na nabytí pozemku pozemkové parcely č. 1901/52 o výměře 45 

m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí do vlastnictví města Svitavy za kupní cenu 10 000 Kč 

(222 Kč/m2). Pozemek se nachází na výjezdu ze Svitav na Koclířov a jedná se o komunikační 

připojení k pozemku ve vlastnictví města Svitavy, který je užíván společností LIKO SVITAVY, a.s. 

O převod pozemku do svého vlastnictví město Svitavy dříve žádalo.  

Majetkoprávní výbor nabytí pozemku do vlastnictví města Svitavy doporučil.  

Navrhujeme schválit uzavření kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových na nabytí pozemku pozemkové parcely č. 1901/52 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí za kupní cenu 10 000 Kč do vlastnictví města Svitavy. (příloha č. 4)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na nabytí pozemku pozemkové parcely č. 1901/52 

v katastrálním území Svitavy-předměstí od České republiky – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Praha za kupní cenu 10 000 Kč podle předloženého 

návrhu    

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
5.) Město Svitavy je podílovým spoluvlastníkem v rozsahu ½ pozemku pozemkové parcely 

č. 1742/1 v katastrálním území Svitavy-předměstí. Na pozemku se nachází neudržovaný, zarostlý 

ovocný sad.   



Z důvodu sjednocení vlastnictví předkládáme ke schválení návrh na podání žádosti o 

vypořádání podílového spoluvlastnictví České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, Praha. 

Majetkoprávní výbor podání žádosti doporučil.  (příloha č. 5)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

souhlasí 

s podáním žádosti o vypořádání podílového spoluvlastnictví ve výši ½ na pozemku 

pozemkové parcele č. 1742/1 v katastrálním území Svitavy-předměstí České republice – 

Státnímu pozemkovému úřadu, Praha 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
6.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svitavy požádala o odkoupení pozemku 

pozemkové parcely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v katastrálním území Svitavy-předměstí. 

Požadovaný pozemek navazuje na pozemky v jejím vlastnictví, kde plánuje bytovou výstavbu.             

Majetkoprávní výbor prodej pozemků doporučil za cenu xxxxxa náklady na geometrický plán. 

Obvyklá cena byla znalcem stanovena na částku xxxxxxxxxx  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 18. dubna 2019 do 

6. května 2019 pod xxxxxxxxxx   

 (příloha č. 6)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely xxxxxx, částí o celkové výměře xxxxxx označených 

podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxo výměře 

xxxxxx, pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemek pozemková 

parcela xxxxxxxxxo výměře xxxxx vše v katastrálním území Svitavy-předměstí, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxxxxx Kč a náklady 

na geometrický plán ve výši xxxxxxKč. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné 

výši                                      

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
7.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy požádal o odkoupení 

pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxx, části o výměře xxxxxx, pozemku pozemkové parcely č. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxxx, části o výměře xxx 

xx, vše v katastrálním území Moravský Lačnov, o které hodlá rozšířit svoji zahradu. Jedná se o 

zbytkový pozemek, na kterém není možné umístit hlavní stavbu. Dále  požadované pozemky navazují 

na území, které je určeno pro vybudování kontejnerových stání.  Z uvedených důvodů majetkoprávní 

výbor doporučil kupní cenu ve výši xxxxxxxxxxa náklady na geometrický plán. Za obdobnou  cenu 

jsou zbytkové pozemky v tomto území prodávány.  Obvyklá cena byla znalcem stanovena na 

xxxxxxxxx.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 18. dubna 2019 do 

6. května 2019 pod xxxxxxxxx.   

 (příloha č. 7)  

                             



 

 

 

 

 

                                         

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemků v katastrálním území Moravský Lačnov – pozemku pozemkové parcely 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx označené podle geometrického plánu jako 

pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxx, pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxx, části 

o výměře xxxxx označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

xxxxxxxxxx, a pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxxxx části o výměře xxxxxx 

označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxxxx Kč 

a náklady na geometrický plán ve výši xxxxxxKč. Ke kupní ceně bude připočtena DPH 

v zákonné výši 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
8.) V rámci protipovodňových opatření vybudovalo Povodí Moravy, s.p., Brno na části 

pozemku pozemkové parcely č. 1425/53 v katastrálním území Čtyřicet Lánů ochrannou zídku. 

V zájmu majetkoprávního vypořádání požádal investor o odkoupení zastavěné části pozemku o 

výměře 7 m2 za kupní cenu 990 Kč. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem. 

Majetkoprávní výbor prodej pozemku za navrženou kupní cenu doporučil s tím, že ke kupní 

ceně bude připočteno DPH. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 18. dubna 2019 do 

6. května 2019 pod č. 184/19. (příloha č. 8)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. 1425/53, části o výměře 7 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1425/72 v katastrálním území 

Čtyřicet Lánů, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno za kupní cenu 990 Kč a 

DPH v zákonné výši  

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
9.) Usnesením zastupitelstva města ze dne 31. ledna 2018 byl společnosti EVT Stavby s.r.o., 

Svitavy schválen prodej pozemků v katastrálním území Čtyřicet Lánů – pozemku pozemkové parcely 

č. 355, části o výměře 122 m2, pozemku pozemkové parcely č. 356/2, části o výměře 412 m2, 

pozemku pozemkové parcely č. 1437/2, části o výměře 90 m2, pozemku pozemkové parcely č. 

1694/6, části o výměře 1 010 m2 a pozemku pozemkové parcely č. 2535 o výměře 98 m2, za kupní 

cenu 1 212 400 Kč. Na schválený prodej pozemků byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě 

do doby, kdy kupující získá pravomocné stavební povolení pro stavbu bytového domu. 

Po zpracování projektové dokumentace byla upřesněna výměra pozemků, které budou 



zastavěny. Z původně schválené výměry 1 732 m2 bude zastavěno 1 459 m2. Na základě toho 

požádala společnost EVT Stavby s.r.o. o snížení výměry prodávaných pozemků. 

Majetkoprávní výbor doporučil schválit novou výměru prodávaných pozemků za schválenou 

cenu 700 Kč/m2. 

Nový záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 18. dubna 

2019 do 6. května 2019 pod č. 183/19. (příloha č. 9)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

a) ruší 

své usnesení č. 30/A/5a) a 30/A/5b) ze dne 31. ledna 2018 

b) schvaluje 

prodej pozemků v katastrálním území Čtyřicet Lánů – pozemku pozemkové parcely 

č. 355, části o výměře 7 m2, pozemku pozemkové parcely č. 356/2, části o výměře 390 

m2, pozemku pozemkové parcely č. 1437/2, části o výměře 61 m2, pozemku 

pozemkové parcely č. 1694/6, části o výměře 906 m2 a pozemku pozemkové parcely č. 

2535, části o výměře 95 m2, označených podle geometrického plánu jako pozemek 

pozemková parcela č. 2541 o výměře 1 459 m2, společnosti EVT Stavby s.r.o., 

V Zahrádkách 2155/3, Svitavy za kupní cenu 1 021 300 Kč. K ceně bude připočtena 

DPH v zákonné výši. Na prodej pozemků bude uzavřena kupní smlouva poté, kdy 

kupující získá všechna pravomocná stavební povolení umožňující postavit stavbu 

bytového domu na uvedených pozemcích 

c) schvaluje 

zřízení zákazu zatížení a zcizení pozemků v katastrálním území Čtyřicet Lánů – 

pozemku pozemkové parcely č. 355, části o výměře 7 m2, pozemku pozemkové 

parcely č. 356/2, části o výměře 390 m2, pozemku pozemkové parcely č. 1437/2, části o 

výměře 61 m2, pozemku pozemkové parcely č. 1694/6, části o výměře 906 m2 a 

pozemku pozemkové parcely č. 2535, části o výměře 95 m2, označených podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 2541 o výměře 1 459 m2, 

bez předchozího souhlasu města Svitavy do doby vydání kolaudačního souhlasu 

stavby bytového domu s parkovací plochou. Zákaz zatížení a zcizení ve prospěch 

města Svitavy bude zřízen současně s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
10.) Část účelové komunikace k zahradám na ulici Vítězná je vedena přes pozemek 

pozemkovou parcelu xxxxxxx v katastrálním území Svitavy-předměstí, který je ve vlastnictví xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy. V zájmu majetkoprávního vypořádání bylo 

jednáno s paní xxxxxxxxxxxxxx o odkoupení části pozemku o výměře xxxxxx. Kupní cena byla 

dohodnuta ve výši xxxxxxxxx. 

Majetkoprávní výbor odkoupení pozemku za dohodnutou cenu doporučil. 

 (příloha č. 10)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí pozemku pozemkové parcely xxxxxxxxx, částí o celkové výměře xxxxxx 

označených podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxx o 

výměře xxxxxx a pozemek pozemková parcela xxxxxxxxxx o výměře xxxxx, vše 



v katastrálním území Svitavy předměstí, od 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxxxx Kč             

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
11.) V souvislosti s přípravou rekonstrukce parčíku na ulici Školní bylo jednáno 

s Ředitelstvím silnic a dálnic o převodu vlastnictví pozemku pozemkové parcely č. 1893/13 o výměře 

265 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí. Vzhledem k tomu, že město Svitavy má ve 

vlastnictví některé pozemky v prostoru okružní křižovatky, byla dohodnuta vzájemná směna pozemků 

podle návrhu.           

Majetkoprávní výbor směnu pozemků doporučil.      

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 18. dubna 2019 do 

6. května 2019 pod č. 187/19. 

                   (příloha č. 11)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

směnu pozemků tak, že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

převede do vlastnictví města Svitavy pozemek pozemkovou parcelu č. 1893/13 o výměře 

265 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí a město Svitavy převede do vlastnictví 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 pozemek pozemkovou 

parcelu č. 1719/1 o výměře 123 m2, pozemek pozemkovou parcelu č. 1719/3 o výměře 21 

m2, vše v katastrálním území Čtyřicet Lánů, a pozemek pozemkovou parcelu č. 2239/7 o 

výměře 124 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 


