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Pro jednání zastupitelstva města dne: 18. března 2020 

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 
Majetkoprávní úkony  
 

 

Důvodová zpráva: 
 

1.) 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 koupě částí pozemků za cenu 250 Kč za 1 m2

 

podle podaných žádostí, nyní v lokalitě ulic Ruská, Maďarská, Bulharská, Tolstého, U Cementárny a 
Hlavní. Město Svitavy uhradí zpracování geometrických plánů, kterými se oddělují užívané části 
zahrad od komunikace (chodníku) ve vlastnictví města Svitavy. Město Svitavy má zájem získat 

pozemky pod chodníkem na ulici U Cementárny do svého vlastnictví, stejně tak pozemek pod 
inženýrskou stavbou (rozvaděčem) na ulici Kubánská. 

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 byl zájem města Svitavy, aby byl stávající stav dlouhodobého užívání 
pozemků dořešen po majetkoprávní stránce. Obvyklá cena pozemků byla znalcem stanovena pro 

katastrální území Svitavy-předměstí 605 Kč za 1 m2
 a pro katastrální území Moravský Lačnov 544 Kč 

za 1 m
2
 – pro bydlení, katastrální území Svitavy-předměstí 142 Kč za 1 m2

 – pro místní komunikace, 

katastrální území Svitavy-předměstí 378 Kč za 1 m2
 – inženýrská stavba. 

Záměr prodejů byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 20. 2. 2020 do 9. 3. 

2020 pod č. 57/20, č. 58/20 a č. 59/20.                   

 (příloha č. 1a) – snímek k písmenu a) – m) usnesení, 

 příloha č. 1b) – snímek k písmenu n) – r) usnesení, 

 příloha č. 1c) – snímek k písmenu s) usnesení) 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 21 m

2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/164, v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

b) nabytí pozemku pozemkové parcely č. 768/82, části o výměře 1 m
2
 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 768/163, v katastrálním 

území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 9 m2

 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/165, v katastrálním území Svitavy-předměstí do podílového spoluvlastnictví, a 

to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpozemku 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



podílu na pozemku 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

d) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 9 m

2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/166, v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

e) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 8 m

2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/167, v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx 

f) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 7 m

2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/168, v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx      

g) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 7 m2

 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 
č. 768/169, v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

h) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 7 m

2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/170, v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx   

i) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 6 m

2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/171, v katastrálním území Svitavy-předměstí manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx      

j) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 

výměře 7 m
2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/172, v katastrálním území Svitavy-předměstí do podílového spoluvlastnictví, a 

to ideální 1/2 spoluvlastnického podílu na pozemku 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

k) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 26 m

2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/174, v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

l) prodej pozemků pozemkových parcel č. 713/48, 713/113, 768/51 a 768/53, jejich části o 
výměře 25 m

2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela 

č. 768/175, v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx      



m) prodej pozemku pozemkové parcely č. 746/19, části o výměře 4 m
2
 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 746/23, a pozemku 

pozemkové parcely č. 768/2, části o výměře 14 m
2
 označené podle geometrického 

plánu jako pozemek pozemková parcela č. 768/162, vše v katastrálním území Svitavy-

předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

n) prodej pozemku pozemkové parcely č. 1817/2, části o výměře 79 m
2
 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1817/3, v katastrálním 

území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

o) prodej pozemku pozemkové parcely č. 937/16, části o výměře 7 m
2
 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 937/40, a pozemku 

pozemkové parcely č. 1817/2, části o výměře 1 m
2
 označené podle geometrického 

plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1817/5 a části o výměře 28 m
2
 označené 

podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1817/6 , vše 
v katastrálním území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx  

p) prodej pozemku pozemkové parcely č. 1817/2, části o výměře 13 m
2
 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 1817/4, v katastrálním 

území Svitavy-předměstí manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx    

q) nabytí pozemku pozemkové parcely č. 870/26, části o výměře 28 m
2
 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 870/49, v katastrálním 

území Svitavy-předměstí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

r) nabytí pozemku pozemkové parcely č. 870/27, části o výměře 30 m
2
 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 870/50, v katastrálním 

území Svitavy-předměstí od 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

s) prodej pozemků pozemkových parcel č. 2595/1 a 2595/2, jejich části o výměře 444 m
2
 

označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. 2595/9 a 

části o výměře 349 m
2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková 

parcela č. 2595/10, vše v katastrálním území Moravský Lačnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

 

Důvodová zpráva: 
 

2.) V zájmu majetkoprávního vypořádání části komunikace ulice Luční bylo jednáno 
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, v katastrálním území Čtyřicet Lánů. 
Majetkoprávní výbor odkoupení pozemků doporučil xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 (příloha č. 2 - snímek)  



 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí pozemku stavební parcely č. 465 a pozemku pozemkové parcely č. 650/4, jejich 

částí o celkové výměře 57 m
2
 označené podle geometrického plánu jako pozemek 

pozemková parcela č. 2548 v katastrálním území Čtyřicet Lánů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 
  

3.) Společnost EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2153/3, Svitavy odkoupila od 

města Svitavy pozemek pozemkovou parcelu č. 2541 v kat. území Čtyřicet Lánů pro výstavbu 
bytového domu. Nyní požádala o souhlas k převodu vlastnického práva k tomuto pozemku na 

společnost EVT Development s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2153/3, Svitavy, která bude stavbu 

bytového domu realizovat. Žádost přikládáme. 
Majetkoprávní výbor tuto žádost projednal a doporučil udělit souhlas k převodu pozemku do 

vlastnictví EVT Development s.r.o. Svitavy. 

 (příloha č. 3 – žádost EVT Stavby s.r.o.,  
  snímek,  

  kopie kupní smlouvy,  

  kopie smlouvy o právu a podmínkách provedení stavby)  

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

uděluje        

souhlas se zcizením pozemku pozemkové parcely č. 2541 v katastrálním území Čtyřicet 
Lánů stávajícím vlastníkem společností EVT Stavby s.r.o. společnosti EVT Development 
s.r.o., IČO: 05919240, se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, když 
tento souhlas je podmíněn tím, že EVT Development s.r.o. se společně a nerozdílně 
s EVT Stavby s.r.o. zaváží vůči městu Svitavy dodržet veškeré závazky související se 
stavbou Bytového domu Svitavská, k nimž se EVT Stavby s.r.o. zavázala v kupní 
smlouvě ze dne 2. prosince 2019 a ve smlouvě o právu a podmínkách provedení stavby 

ze dne 9. dubna 2019 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

 


