
xxxOdbor rozvoje města, oddělení majetkové 7 

 
 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 17. června 2020 
Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 
Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 
Majetkoprávní úkony 
 
Důvodová zpráva: 
 

1.) xxxxxxxxxxxxx, Svitavy požádala o odprodej spoluvlastnického podílu ve výši 
xxxxxxx na pozemku pod bytovým domem xxxxxxxxxx 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej podílu na pozemku za  cenu ve výši xxxx 
Kč/m2. Tato částka za jeden metr čtvereční je dlouhodobě uplatňována v případě prodejů 
podílů pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytových jednotek. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 16. dubna 
2020 do 4. května 2020 pod č. 157/20.   (příloha č. 1)  

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
prodej spoluvlastnického podílu ve výši xxxx na pozemku stavební parcele č. 
xxx v katastrálním území Čtyřicet Lánů xxxxx Svitavy za kupní cenu xxxxx Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 
 

Důvodová zpráva: 
 

2.) xxxxxxxxxxxxx Svitavy bylo jednáno o majetkoprávním vypořádání pozemku 
pozemkové parcely č. xxxxx části o výměře xxxx, a pozemku pozemkové parcely xxxxx části 
o výměře xxxxx vše v katastrálním území Moravský Lačnov, které jsou součástí oplocené 
zahrady v jeho vlastnictví. 
Majetkoprávní výbor v obdobných případech majetkoprávního vypořádání částí pozemků 
v bezprostřední blízkosti místních komunikací doporučil kupní cenu xxx Kč za 1 m2.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 16. dubna 
2020 do 4. května 2020 pod č. 158/20.   (příloha č. 2)  

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
prodej pozemků pozemkových parcel č. xxxxxx, jejich části o celkové výměře 
xxx m2 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 
č. xxxxx v katastrálním území Moravský Lačnov xxxxx, xxxxx, Svitavy za kupní 
cenu xxxxx Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 

 
Důvodová zpráva: 
 



3.) S xxxxxxxxx, Svitavy bylo jednáno o majetkoprávním vypořádání pozemku 
pozemkové parcely č. xxxx, části o výměře xxx m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí, 
který je součástí oplocené zahrady v jejím vlastnictví. Zároveň bylo s xxxxx jednáno o 
odkoupení části pozemku, který vlastní a který je součástí veřejné zeleně – pozemku 
pozemkové parcely č. xxxx, části o výměře x m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí. 
Majetkoprávní výbor v obdobných případech narovnání vlastnických vztahů formou 
vzájemného majetkoprávního vypořádání částí pozemků doporučil kupní cenu xxx Kč za 1 
m2.  
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 21. května 2020 
do 8. června 2020 pod č. 216/20.    (příloha č. 3)  

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
a) prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxx části o výměře xx m2 označené 

podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxx 
v katastrálním území Svitavy-předměstí xxxx xxx, Svitavy za kupní cenu 
xxxx Kč 

b) nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxx, části o výměře x m2 označené 
podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č.  xxxx 
v katastrálním území Svitavy-předměstí od xxxxxx, Svitavy za kupní cenu 
xxx Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 
 

Důvodová zpráva: 
 

4.) 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 prodej částí pozemků za cenu 250 
Kč za 1 m2 podle podané žádosti, nyní v lokalitě ulice Raisova. Město Svitavy uhradí 
zpracování geometrického plánu, kterým se odděluje užívaná část zahrady od komunikace 
(chodníku) ve vlastnictví města Svitavy.  

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 kupní ceny oproti ceně obvyklé byl zájem města 
Svitavy, aby byl stávající stav dlouhodobého užívání pozemků dořešen po majetkoprávní 
stránce. Obvyklá cena pozemku byla znalcem stanovena na 605 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 16. dubna 
2020 do 4. května 2020 pod č. 160/20.    (příloha č. 4)  
 

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxx, části o výměře xxx m2 označené 
podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxx, a 
pozemku pozemkové parcely č. xxx, části o výměře xxx m2 označené podle 
geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxx, vše 
v katastrálním území Svitavy-předměstí do podílového spoluvlastnictví, a to 
ideální 1/6 spoluvlastnického podílu na pozemku xxxxxx, xxx,, ideální 1/3 
spoluvlastnického podílu na pozemku xxxxx, Svitavy, ideální 1/6 



spoluvlastnického podílu na pozemku xxxxxx , Svitavy a ideální 1/3 
spoluvlastnického podílu na pozemku  
xxxxx Svitavy, za celkovou kupní cenu xxxxx Kč   

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 
 

Důvodová zpráva: 
 

5.) Pro majetkoprávní vypořádání komunikace má město Svitavy zájem získat do 
svého vlastnictví části pozemku pod účelovou komunikací na ulici Luční, které jsou ve 
vlastnictví xxxxxxx, Svitavy. Město Svitavy se s panem xxxxx dohodlo na vzájemné směně 
pozemků. 

Předkládáme ke schválení návrh na směnu pozemku pozemkové parcely č. xxxxx o 
výměře xxx m2 v katastrálním území Čtyřicet Lánů z vlastnictví města Svitavy (orná půda 
v nezastavitelném území) za pozemek pozemkovou parcelu č. xxxxx, část o výměře xxxx m2 
označenou podle geometrického plánu jako pozemková parcela č. xxxx a část pozemkové 
par.č. xxx o výměře xx m2 označenou podle geometrického plánu jako pozemková parcela č. 
xxxx, v katastrálním území Čtyřicet Lánů do vlastnictví města Svitavy (pozemky pod 
účelovou komunikací). 

Majetkoprávní výbor směnu pozemků doporučil. Obvyklá cena pozemků byla 
znalcem stanovena pro účelovou komunikaci xxx Kč za 1 m2 a pro ornou půdu xx Kč za 1 
m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 16. dubna 
2020 do 4. května 2020 pod č. 156/20.    (příloha č. 5)  

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
směnu pozemku pozemkové parcely č. xxx o výměře xxx m2 v katastrálním 
území Čtyřicet Lánů z vlastnictví města Svitavy za pozemek pozemkovou 
parcelu č. xxx, část o výměře xx m2 a část o výměře xx m2  označené podle 
geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxx a pozemková 
parcela č. xxx, v katastrálním území Čtyřicet Lánů z vlastnictví xxx, xxxx, 
Svitavy   

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 

 
Důvodová zpráva: 
 

6.) Společnost SVITAP J. H. J. spol. s r. o., Kijevská 423/8, Svitavy, IČ 46509755 
nabídla městu Svitavy k odkoupení pozemek pozemkovou parcelu č. 2035 o výměře 1082 
m2, který je součástí veřejné zeleně u Dolního rybníka za areálem hasičského záchranného 
sboru. 

Po předchozím jednání s vlastníkem pozemku majetkoprávní výbor doporučil 
odkoupení pozemku za 150 Kč/m2 (za tuto cenu město Svitavy v roce 2019 pozemky určené 
územním plánem pro veřejnou zeleň odkupovalo). 

 
 
Předkládáme ke schválení návrh na nabytí pozemku pozemkové parcely č. 2035 o  

výměře 1082 m2 od společnosti SVITAP J. H. J. spol. s r. o., Kijevská 423/8, Svitavy, IČ 
46509755 za kupní cenu 162 300 Kč s podmínkou, že na pozemku nebudou váznout žádné 
právní závady.   (příloha č. 6)  



 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
nabytí pozemku pozemkové parcely č. 2035 o výměře 1082 m2 v katastrálním 
území Svitavy-předměstí od společnosti SVITAP J. H. J. spol. s r. o., Kijevská 
423/8, Svitavy, IČ 46509755 za kupní cenu 162 300 Kč s podmínkou, že na 
pozemku nebudou váznout žádné právní závady 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 
 

Důvodová zpráva: 
 

7.) xxxxxx, Svitavy požádal o odprodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxx, části 
o výměře xx m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí, kde plánuje přístavbu skladu 
k objektu na pozemku stavební parcele č. xxxxx. Tato přístavba zasáhne i na požadovanou 
část pozemku. 

Majetkoprávní výbor prodej doporučil za cenu xxx Kč/m2 a náklady na geometrické 
oddělení pozemku s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Při prodeji 
pozemku bude odprodána i část kanalizačního řadu v místě plánované přístavby. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 16. dubna 
2020 do 4. května 2020 pod č. 159/20.    (příloha č. 7)  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
prodej pozemku části pozemkové parcely č.xxx o výměře xx  m2 v katastrálním 
území Svitavy-předměstí xxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxx Kč/m2 a náklady na 
geometrické oddělení pozemku s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 
 
 

Důvodová zpráva: 
 

8.) Společnost S&M Develop s. r. o. Brno požádala o odkoupení pozemku 
pozemkové parcely č. 31/5, části o výměře 25 m2 v katastrálním území Čtyřicet Lánů. Na 
pozemku má zájem zřídit dobíjecí stanici pro elektromobily. 

Majetkoprávní výbor žádost projednal a prodej doporučil za cenu 600 Kč/m2 a 
náklady na geometrické oddělení pozemku s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 16. dubna 
2020 do 4. května 2020 pod č. 161/20.    (příloha č. 8)  
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
prodej pozemku pozemkové parcely č. 31/5, části o výměře 154 m2 



v katastrálním území Čtyřicet Lánů společnosti S&M Develop s. r. o., 
Makovského 3147/2, Brno za kupní cenu 600 Kč/m2 a náklady na geometrické 
oddělení pozemku s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 
 

Důvodová zpráva: 
 

9.) V rámci provádění stavby „Přestupní terminál nádraží ČD Svitavy“ byla 
postavena opěrná zeď, která z části zasahuje na pozemek pozemkovou parcelu č. 1554/10 
v katastrálním území Svitavy-předměstí, který je ve vlastnictví Pardubického kraje.  

V zájmu majetkoprávního vypořádání bylo jednáno s Pardubickým krajem o 
vzájemné směně pozemků podle předloženého návrhu.  

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 21. května 
2020 do 8. června 2020 pod č. 217/20.    (příloha č. 9)  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
směnu pozemků s Pardubickým krajem tak, že Pardubický kraj převede do 
vlastnictví města Svitavy pozemek část pozemkové parcely č. 1554/10 o 
výměře 25 m2 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková 
parcela č. 1554/29, a město Svitavy převede do vlastnictví Pardubického kraje 
pozemek nově vytvořenou parcelu č. 1928/7 o výměře 59 m2, která byla 
vytvořena oddělením z pozemkových parcel č. 1928/3 části o výměře 9 m2, 
par.č. 1928/5 části o výměře 39 m2 a par.č. 1928/17 části o výměře 11 m2 , vše 
v katastrálním území Svitavy-předměstí 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
 
 

Důvodová zpráva: 

 
10.) xxxxxxx, Svitavy požádal o odkoupení pozemku pozemkové parcely č. xxx o 

výměře xxxx m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí. Tento pozemek hodlá využít pro 
rozšíření  zahrady.                                                  

Majetkoprávní výbor žádost projednal a prodej pozemku nedoporučil z toho důvodu, 
že se jedná o cestu, která navazuje na lesní pozemek a která zajišťuje přístup k lesním 
porostům v případě provádění údržby lesa. (příloha č. 10)  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
neschvaluje 
prodej pozemku pozemkové parcely č. 1835 o výměře 734 m2 v katastrálním 
území Svitavy-předměstí 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 
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