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Pro jednání zastupitelstva města dne: 26. června 2019 

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

Majetkoprávní úkony  
 

Důvodová zpráva: 

 
1.) Změnou č. 2 Územního plánu Svitavy došlo v rámci zapracování protipovodňových 

opatření v souvislosti s plánovanou výstavbou přeložky silnice I/43 ke zrušení veřejně prospěšných 

staveb s označením VT14 a VT25. Město Svitavy získalo v letech 2012 a 2015 od České republiky – 

Státního pozemkového úřadu, Praha bezúplatně pozemky pro vybudování těchto veřejně prospěšných 

staveb (poldrů) s podmínkou, že v případě změny územního plánu je město Svitavy povinno tyto 

pozemky vrátit. 

Majetkoprávní výbor darování pozemků do vlastnictví České republiky – Státního 

pozemkového úřadu, Praha doporučil. 

Předkládáme ke schválení návrh na darování pozemků pozemkových parcel č. 1510/23, 

1510/24 a 1510/26, vše v katastrálním území Svitavy-předměstí a pozemků pozemkových parcel č. 

2054/49 a 2611/12 v katastrálním území Moravský Lačnov České republice – Státnímu 

pozemkovému úřadu, Praha. 

Záměr darování byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 31. května 2019 

do 17. června 2019 pod č. 267/19.  

(příloha č. 1)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

darování pozemků pozemkových parcel č. 1510/23, 1510/24 a 1510/26, vše 

v katastrálním území Svitavy-předměstí, a pozemků pozemkových parcel č. 2054/49 a 

2611/12, vše v katastrálním území Moravský Lačnov, České republice – Státnímu 

pozemkovému úřadu, Praha 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
2.) V návaznosti na předchozí schválené prodeje částí pozemků v lokalitě „RVHP“ - 

Poličská 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. Město Svitavy uhradí zpracování geometrických plánů, 

kterými se oddělují užívané části zahrad od komunikací (chodníků) ve vlastnictví města Svitav, 

případně je v pozemcích uloženo vedení veřejného osvětlení nebo se jedná o pás veřejné zeleně, a 

město Svitavy tyto části potřebuje získat do svého vlastnictví. 

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, když 

s ohledem na výsledky jednání s uživateli dotčených pozemků navrhla dříve majetkoprávní komise 

kupní cenu snížit oproti ceně obvyklé. 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 na 605 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 31. května 2019 

do 17. června 2019 pod č. 271/19.  

(příloha č. 2)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxxxxx části o výměře 44 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxx, v katastrálním 

území Svitavy-předměstí xxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu xxxxxxxxxx    

b) nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx o výměře 6 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxx, a pozemku 

pozemkové parcely č. xxxxxx, části o výměře 1 m2 označené podle geometrického 

plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxxx, vše v katastrálním území 

Svitavy-předměstí od xxxxxxxxx, , Svitavy za celkovou kupní cenu 1 750 Kč    

c) prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxx, části o výměře 6 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxx, a pozemku 

pozemkové parcely č. xxxxx, části o výměře 14 m2 označené podle geometrického 

plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxx, vše v katastrálním území Svitavy-

předměstí xxxxxxxxxx, Svitavy za celkovou kupní cenu 5 000 Kč    

d) nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx, části o výměře 3 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxxx a části o výměře 3 

m2 označené podle geometrického plánu jako pozemek pozemková parcela č. xxxxxx, 

vše v katastrálním území Svitavy-předměstí od xxxxxxxxxxxx Svitavy za celkovou 

kupní cenu 1 500 Kč    

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
3.) V zájmu majetkoprávního vypořádání jednalo město s xxxxxxxxxx, Svitavy o prodeji 

pozemků , které se nacházejí pod stavbami ve vlastnictví xxxxxxx. Jedná se o pozemky stavební 

parcelu č. xxxx o výměře 353 m2 a stavební parcelu č. xxxx o výměře 204 m2. Areál xxxxxx užívá na 

základě smlouvy o výpůjčce za účelem užívání pouze jako příměstské rekreační zařízení pro sport, 

rekreaci, kulturní a veřejně prospěšnou činnost. 

Majetkoprávní výbor doporučil prodej pozemků za cenu 500 Kč za 1 m2. Obvyklá cena 

pozemků byla znalcem stanovena na 350 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 31. května 2019 

do 17. června 2019 pod č. 269/19.  

(příloha č. 3)  

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 



prodej pozemku stavební parcely č. xxxxx a pozemku stavební parcely č. xxxx, vše 

v katastrálním území Svitavy-předměstí, xxxxxxxxxx  Svitavy za celkovou kupní cenu 

278 500 Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

  

 

Důvodová zpráva: 

 
4.) Po proběhlých revizích užívání pozemků a předchozích jednáních se město Svitavy 

dohodlo se společností JIVA CZ s.r.o., Nám. J. M. Marků 49, Lanškroun na prodeji pozemků v areálu 

skladů V Zahrádkách, kde ostatní pozemky a stavby vlastní společnost JIVA CZ s.r.o. Jedná se o 

pozemek stavební parcelu č. xxxxx o výměře 54 m2 a pozemek pozemkovou parcelu č. xxxxx o 

výměře 7 m2 a pozemek pozemkovou parcelu č. xxxxx o výměře 281 m2.  

Na druhou stranu xxxxxxx, xxxxx., vlastní pozemky pozemkovou parcelu č. xxxx o výměře 

23 m2 a pozemek pozemkovou parcelu č. xxxxx o výměře 197 m2, které se nacházejí mimo areál 

společnosti a tvoří zelenou plochu mezi budovanou cyklostezkou U Tří mostů a zdí areálu. Město 

Svitavy má zájem tyto pozemky do svého vlastnictví získat.  

Majetkoprávní výbor doporučil prodej pozemků společnosti JIVA CZ s.r.o. za cenu 500 Kč 

za 1 m2 a odkoupení pozemků od xxxxxx za cenu 170 Kč za 1 m2. Obvyklá cena pozemků v areálu 

byla znalcem stanovena na 284 Kč za 1 m2 a pozemků mimo areál na 161 Kč za 1 m2. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 31. května 2019 

do 17. června 2019 pod č. 270/19.  

 (příloha č. 4)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) prodej pozemku stavební parcely č. xxxxx, pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx a 

pozemku pozemkové parcely č. xxxxx, vše v katastrálním území Svitavy-předměstí, 

společnosti JIVA CZ s.r.o., Nám. J. M. Marků 49, Lanškroun za celkovou kupní cenu 

171 000 Kč    

b) nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx a pozemku pozemkové parcely č. 

xxxxxx vše v katastrálním území Svitavy-předměstí od xxxxxxxx za celkovou kupní 

cenu 37 400 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
5.) V rámci identifikace pozemků ve vlastnictví města Svitavy bylo zjištěno, že část garáže 

ve vlastnictví pana xxxxxxxxx, Svitavy je postavena na pozemku stavební parcele č. xxxxxxx o 

výměře 1 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí, která je ve vlastnictví města Svitavy. S panem 

xxxxx bylo projednáno majetkoprávní vypořádání pozemku pod částí stavby garáže. 

V zájmu dořešení vlastnických vztahů doporučil majetkoprávní výbor prodej pozemku za 

cenu za cenu 500 Kč za 1 m2.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 31. května 2019 

do 17. června 2019 pod č. 272/19.  (příloha č. 5)  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

prodej pozemku stavební parcely č.xxxxxxx o výměře 1 m2 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí xxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 500 Kč  



Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
6.) V zájmu dořešení vlastnictví bylo jednáno s xxxxxxxx, Svitavy, aby odkoupil pozemky 

pozemkovou parcelu č. xxxx o výměře 116 m2 a pozemek pozemkovou parcelu č. xxxxx o výměře 4 

m2 v katastrálním území Moravský Lačnov, které jsou součástí jeho zahrady. 

Z důvodu narovnání vlastnických a uživatelských vztahů doporučil majetkoprávní výbor 

prodej pozemků za cenu 250 Kč/m2 + DPH.  

 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 31. května 2019 

do 17. června 2019 pod č. 273/19.  

 (příloha č. 6)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxx výměře 116 m2 a pozemku pozemkové 

parcely č.xxxxxx o výměře 4 m2 v katastrálním území Moravský Lačnov společnosti 

INERT-ODPADY s.r.o., Zadní 441/56, Lačnov, 568 02 Svitavy za kupní cenu 30 000 Kč 

+ DPH v zákonné výši                                      

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
7.) V souvislosti s identifikací pozemků ve vlastnictví města Svitavy bylo zjištěno, že část 

pozemku pozemkové parcely č. xxxxx v katastrálním území Svitavy-předměstí je užívána xxxxxxx, 

Svitavy. Na základě toho s ním bylo jednáno o odkoupení pozemku  pozemkové parcely  č. xxxxxx 

části o výměře 14 m2, která je zastavěna částí budovy v jeho vlastnictví a pozemku pozemkové 

parcely č. xxxxxx, část o výměře 11 m2, která je součástí oploceného areálu. 

V zájmu majetkoprávního vypořádání pozemků doporučil majetkoprávní výbor prodej 

pozemku pod stavbou za cenu 500 Kč/m2 a pozemku v areálu za cenu 250 Kč/m2. Obvyklá cena 

pozemku byla stanovena soudním znalcem na cenu 430 Kč/m2 pod stavbou a na  284 Kč/m2 v areálu. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 31. května 2019 

do 17. června 2019 pod č. 274/19.   

 (příloha č. 7)  

                                                                     

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku pozemkové parcely č. xxxxx, části o výměře 14 m2 označené podle 

geometrického plánu jako pozemek stavební parcela č. xxxxx a pozemku pozemkové 

parcely č. xxxx, části o výměře 11 m2 označené podle geometrického plánu jako pozemek 

pozemková parcela č. xxxxxx, vše v katastrálním území Svitavy-předměstí xxxxxxx, 

Svitavy za kupní cenu 9 750 Kč  

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 

Důvodová zpráva: 



 
8.) xxxxxxxxxx nabídla městu Svitavy k odkoupení pozemek pozemkovou parcelu č. 

xxxxxx o výměře 318 m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí. Jedná se o zbytek zahrady, který jí 

zůstal po prodeji části zahrady Ředitelství silnic a dálnic ČR pro stavbu obchvatu.                                               

Majetkoprávní výbor nabídku na odkoupení projednal a doporučil pozemek odkoupit za cenu 

170 Kč/m2.  

 (příloha č. 8)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí pozemku pozemkové parcely č. xxxxxx o výměře 318 m2 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí xxxxxxx za kupní cenu 54 060 Kč   

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
9.) Z důvodu plánované stavby cyklostezky bylo v souladu s územním plánem zřízeno 

v roce 2010 předkupní právo k pozemku pozemkové parcele č. xxxxxx v katastrálním území Čtyřicet 

Lánů, který je ve vlastnictví   xxxxxxx, Svitavy.  

Vzhledem k tomu, že stavba cyklostezky již byla realizována, předkládáme návrh na 

schválení zániku předkupního práva.   

 (příloha č. 9)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

souhlasí 

se zánikem předkupního práva zapsaného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, k pozemku pozemkové parcele č. xxxxxxxx v katastrálním území Čtyřicet Lánů 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
10.) Xxxxxx Svitavy požádal o odkoupení pozemku části pozemkové parcely č. xxxxxxxx 

v katastrálním území Svitavy-předměstí, která sousedí s jeho pozemkem pozemkovou parcelou č. 

xxxxxxxx.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o lesní pozemek, je k jeho dělení nutný souhlas orgánu státní 

správy lesů. Dělením požadované části lesního pozemku vznikne pozemek s výměrou menší než 1 ha 

a dle sdělení odboru životního prostředí – orgánu státní správy lesů může být povolen jen ve 

výjimečných případech a z toho důvodu nesouhlasí s prodejem i s ohledem na to, že územním plánem 

je dané území určeno k plnění funkce lesa. 

Na základě uvedených skutečností majetkoprávní výbor prodej požadovaného pozemku nedoporučil. 

 (příloha č. 10)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

neschvaluje 

prodej pozemku části pozemkové parcely č. xxxxxx v katastrálním území Svitavy-

předměstí 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 



Důvodová zpráva: 

 
11.) Společnost RK Mouřenín, spol. s r.o., Svitavy má s městem Svitavy uzavřenou smlouvu 

o budoucí kupní smlouvě na odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 3361 o výměře 295 m2 

v katastrálním území Svitavy-předměstí. Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem města dne 28. 

června 2017.  

Podmínkou uzavření kupní smlouvy je získat pravomocné stavební povolení pro stavbu 

bytového domu do 30. června 2019. Společnost dne 22. února 2017 požádala o vydání územního 

rozhodnutí a následně stavebního povolení. Z důvodu složitého řízení se nepodařilo dosud územní 

rozhodnutí získat a tím nebude dodržen stanovený termín pro získání stavebního povolení. 

Na základě toho požádala společnost o prodloužení termínu pro získání stavebního povolení 

do 30. června 2021. 

Majetkoprávní výbor žádost projednal a prodloužení termínu doporučil.  

                   (příloha č. 11)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodloužení termínu pro získání pravomocného stavebního povolení umožňujícího 

postavit stavbu bytového domu na pozemku pozemkové parcele č. 3361 a pozemcích 

souvisejících v katastrálním území Svitavy-předměstí společnosti RK Mouřenín, spol. 

s r.o., náměstí Míru 133/70, Město, 568 02 Svitavy do 30. června 2021 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

 


