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Název materiálu:

Úplatný převod pozemků p.č. 185/9, p.č. 185/10, p.č. 192/2 a p.č. 192/4, vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 185/9 (ostatní 
plocha – jiná plocha) o výměře 248 m2,  p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 99 m2, p.č. 
192/2 (zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 
MUDr. P.Z. a Mgr. E.Z. za celkovou kupní cenu 282.930,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 70. schůzi konané dne 9.7.2013 usnesení 
č. 2596/70/6/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení 
dle tohoto návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemků p.č. 185/9 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 248 m2, p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 99 m2, 
p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
30 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. Výše uvedené nemovitosti nabylo statutární město 
Přerov následujícím způsobem:



a) pozemky p.č. 185/9, 185/10 a id. ½ pozemků p.č. 192/2 a 192/4, vše v k.ú. Kozlovice 
u Přerova, nabylo na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých 
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

b) id. ½ pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova nabylo na základě kupní 
smlouvy, kterou uzavřelo dne 9.5.2012 jako kupující s Pozemkovým fondem ČR (dále 
jen „PF ČR“) jako prodávajícím.

Již dne 2.1.2002 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost manželů MUDr. P.Z.
Mgr. E.Z., kteří v roce 1991 dokončili na částech tehdejších pozemků p.č. 185 a 192/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova stavbu rodinného domu č.p. 212, příslušného k části obce Přerov IV –
Kozlovice, o převod části pozemku p.č. 185 a id. ½ části pozemku p.č. 192/2 v k.ú. Kozlovice 
u Přerova, na nichž se nacházela stavba rodinného domu č.p.212, oplocená předzahrádka a 
přilehlé pozemky užívané manžely Z., do jejich vlastnictví (pozn. druhá id. ½ části pozemku 
p.č. 192/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova byla tehdy ve vlastnictví ČR - ONV v Přerově a následně 
přešla do vlastnictví ČR a správy PF ČR).

Koordinanční skupina na svém jednání konaném dne 28.2.2002 konstatovala, 
že s prodejem předmětných částí pozemků souhlasí a Komise pro záměry na svém 
55. zasedání konaném dne 3.6.2002 doporučila schválit záměr města Přerova – úplatný 
převod částí pozemků p.č. 185 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví manželů Z.
za cenu dle znaleckého posudku. Výše uvedený záměr následně schválilo Zastupitelstvo 
města Přerova na svém zasedání konaném dne 5.9.2002 (pozn. údaje o projednání záměru 
Radou města Přerova nejsou ve spise založeny). Občanská veřejnost byla se záměrem 
seznámena jeho vyvěšením na úřední desce obce ve dnech od 11.9.2002 do 26.9.2002.

Vzhledem k tomu, že stavba rodinného domu č.p. 212 nebyla zapsána v katastru 
nemovitostí, požádal odbor majetku MMPr manžele Z. dne 15.1.2002 a následně dne 
11.11.2002 o její zápis do katastru nemovitostí. Stavba rodinného domu č.p. 212 byla zapsána 
v katastru nemovitostí do vlastnictví manželů Zímových v roce 2003.

V návaznosti na výzvu odboru majetku MMPr manželům Z. o doložení právního 
titulu, na jehož základě manželé Z. užívali předmětné části pozemků p.č. 185 a 192/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, se dne 26.7.2006 na odbor majetku MMPr dostavila Mgr. E.Z., která 
opětovně požádala statutární město Přerov o převod částí pozemků p.č. 185 a 192/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, které užívali manželé Z., do jejich vlastnictví s tím, že zbývající části 
pozemků p.č. 185 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova by mohly být převedeny do vlastnictví 
manželů A.J. a P.J., kteří tyto části pozemků užívali jako vlastníci rodinného domu č.p. 100, 
příslušného k části obce Přerov IV-Kozlovice, postaveného na pozemku p.č. 190 a pozemků 
p.č. 190 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2 a p.č. 191 (zahrada) o výměře 494 m2

v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Ohledně oprávněnosti užívání předmětných částí pozemků p.č. 185/9 a 192/2 
v k.ú. Kozlovice u Přerova manžely J. pro úplnost dodáváme, že manželé J. v odpovědi 
na dotaz odboru právního MMPr ze dne 14.4.2009, na základě jakých listin předmětné části 
pozemků užívají, dne 20.4.2009 odboru právnímu MMPr sdělili, že tyto pozemky již 
v minulosti odkoupili do svého vlastnictví a že kupní smlouvu a doklad o uhrazení kupní ceny 
dohledají. Žádnou relevantní kupní smlouvu, na jejímž základě by bylo možné provést zápis 
do katastru nemovitostí, ani doklad o úhradě kupní ceny, však odboru právnímu MMPr 
následně nedoložili.



Vzhledem k tomu, že pozemky p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova byly 
tehdy v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Přerova (k id. ½) a ČR se správou 
PF ČR (k id. ½), vstoupilo statutární město Přerov do jednání s PF ČR ohledně převodu částí 
těchto pozemků do vlastnictví manželů Z. a manželů J. Za účelem vyhotovení geometrického 
plánu na rozdělení pozemků se odbor právní MMPr obrátil na PF ČR - Územní pracoviště 
Přerov s žádostí o podpis návrhu na vydání souhlasu s dělením pozemku, což však ředitel 
Územního pracoviště Přerov Ing. V. dne 26.1.2007 telefonicky odmítl s odůvodněním, že 
tento postup se jeví PF ČR jako nehospodárný a navrhl, aby statutární město Přerov id. ½ 
pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví ČR a správy PF ČR 
odkoupilo a následně samostatně provedlo vypořádání majetkoprávních vztahů s manžely Z. a 
manžely J. S ohledem na tuto skutečnost požádalo statutární město Přerov svým sdělením 
ze dne 14.2.2007 PF ČR o úplatný převod id. ½ výše uvedených pozemků do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Jelikož v návaznosti na následné dohledání hospodářské smlouvy ze dne 5.2.1986, 
na jejímž základě ONV v Přerově převedl ke dni 1.1.1986 do správy MěNV Přerov id. ½ 
pozemku p.č. 192 v k.ú. Kozlovice u Přerova, vyvstal mezi statutárním městem Přerov 
a PF ČR spor o to, zda mají být pozemky p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova 
v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Přerova (k id. ½) a ČR se správou PF ČR 
(k id. ½), jak tvrdil PF ČR, nebo zda mají být tyto pozemky ve výlučném vlastnictví 
statutárního města Přerova, jak tvrdilo statutární město Přerov, probíhala v letech 2007 
až 2011 jednání v této věci. 

Vzhledem k tomu, že pro značný časový odstup bylo fakticky nereálné prokázat 
splnění jedné z podmínek pro nabytí vlastnického práva statutárního města Přerova k id. ½ 
pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova dle zákona č. 172/1991 Sb., 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky, do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších 
předpisů (tj. skutečnost, že MěNV Přerov s předmětnými nemovitostmi k rozhodnému datu 
24.5.1991 skutečně hospodařil), statutární město Přerov svým jednostranným prohlášením 
ze dne 4.8.2011 uznalo vlastnické právo ČR se správou PF ČR k id. ½ pozemků p.č. 192/2 
a 192/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova (pozn. jednostranné prohlášení bylo schváleno Radou 
města Přerova na jejím 14. schůzi konané dne 29.6.2011 usnesením č. 709/14/7/2011).

Následně dne 23.8.2011 požádalo statutární město Přerov PF ČR o realizaci již dříve 
dohodnutého úplatného převodu id. ½ pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova 
z vlastnictví ČR a správy PF ČR do vlastnictví statutárního města Přerova. Výše uvedený 
úplatný převod byl realizován za kupní cenu ve výši 48.780,- Kč na základě kupní smlouvy, 
kterou dne 9.5.2012 uzavřely PF ČR jako prodávající a statutární město Přerov jako kupující 
(pozn. úplatný převod byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 11. zasedání 
konaném dne 16.4.2012 usnesením č. 439/11/3/2012).

Za účelem realizace převodu předmětných částí pozemků p.č. 185/9 a 192/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů Z. a 
manželů J. byl již v roce 2008 zpracován geometrický plán č. 559-127/2008 ze dne 15.8.2008, 
na jehož základě měly být předmětné pozemky rozděleny  následujícím způsobem:

- p.č. 185/9 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 248 m2 měl být rozdělen na p.č. 185/9
o výměře 207 m2 (užíván manžely Z.) a p.č. 185/11 o výměře 41 m2 (užíván manžely J.),

- p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 210 m2 měl být rozdělen na p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 
185 m2 (užíván manžely Z.) a p.č. 192/5 (zahrada) o výměře 25 m2 (užíván manžely J.).



V návaznosti na výše uvedené požádalo statutární město Přerov dne 11.6.2012 
manžele Z. o zaslání sdělení, zda mají stále zájem o odkup pozemků p.č. 185/10, 192/4 a částí 
pozemků p.č. 185/9 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, které fakticky užívali (viz výše). 
Obdobnou žádost o vyjádření, zda mají zájem o převod částí pozemků p.č. 185/9 a 192/2 
v k.ú. Kozlovice u Přerova, které fakticky užívali (viz výše), byla zaslána dne 11.6.2012 
rovněž sourozencům P.J. a P.J., kteří se stali vlastníky rodinného domu č.p. 100, příslušného 
k části obce Přerov IV-Kozlovice, postaveného na pozemku p.č. 190 a pozemků p.č. 190 
a 191 v k.ú. Kozlovice u Přerova po manželech J.

Dne 27.6.2012 manželé Z. sdělili, že o odkup předmětných pozemků mají zájem i 
nadále. Vzhledem k tomu, že P.J. opakovaně zpochybnil geometrický plán č. 559-127/2008 ze 
dne 15.8.2008 (tj. správnost zaměření částí pozemků p.č. 185/9 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova, které užívali sourozenci J.) stejně jako vlastnické právo statutárního města Přerova 
k těmto pozemkům, proběhlo dne 12.11.2012 místní šetření za účasti zástupců odboru správy 
majetku a komunálních služeb MMPr, zeměměřického inženýra Ing. M., manželů Z. a 
sourozenců J., na němž bylo konstatováno, že geometrický plán byl vyhotoven správně a 
dohodnuto, že statutární město Přerov objedná v měsíci lednu 2013 znalecký posudek 
na stanovení ceny předmětných pozemků v místě a čase obvyklé s tím, že pokud sourozenci J.
odmítnou odkoupit části pozemků p.č. 185/9 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova označené 
v geometrickém plánu č. 559-127/2008 ze dne 15.8.2008 jako pozemky p.č. 185/11 a 192/5 
v k.ú. Kozlovice u Přerova za cenu stanovenou znaleckým posudkem (pozn. sourozenci J. na 
jednání uvedli, že jsou ochotni odkoupit předmětné pozemky za celkovou kupní cenu v max. 
výši 3.000,- Kč), budou tyto pozemky převedeny za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
do vlastnictví manželů Z., kteří následně přemístí stávající plot (viz příloha) na hranici 
mezi pozemky p.č. 185/9 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova na straně jedné a pozemkem 
p.č. 191 v k.ú. Kozlovice u Přerova na straně druhé.

Znaleckým posudkem č. 07/13, který vyhotovil znalec J.P. dne 24.1.2013, byly 
stanoveny následující ceny předmětných pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v místě a čase 
obvyklé (pozn. celková cena všech pozemků činí 282.930,- Kč):

-  p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 99 m2 ve výši 89.720,- Kč,
-  p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 ve výši 27.190,- Kč,
- p.č. 185/9 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 207 m2, který měl vzniknout na základě  

geometrického plánu č. 559-127/2008 ze dne 15.8.2008 rozdělením pozemku p.č. 185/9 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 248 m2, ve výši 75.040,- Kč,

- p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 185 m2, který měl vzniknout na základě geometrického plánu 
č. 559-127/2008 ze dne 15.8.2008 rozdělením pozemku p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 
210 m2, ve výši 67.060,- Kč,

- p.č. 185/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 41 m2, který měl vzniknout na základě 
geometrického plánu č. 559-127/2008 ze dne 15.8.2008 rozdělením pozemku p.č. 185/9 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 248 m2, ve výši 14.860,- Kč,

- p.č. 192/5 (zahrada) o výměře 25 m2, který měl vzniknout na základě geometrického plánu    
č. 559-127/2008 ze dne 15.8.2008 rozdělením pozemku p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 
210 m2, ve výši 9.060,- Kč.

Sděleními ze dne 12.2.2013 seznámil odbor správy majetku a komunálních služeb 
MMPr manžele Z. a sourozence J. s výše uvedenými cenami pozemků a současně požádal 
sourozence J. o zaslání sdělení, zda jsou ochotni odkoupit části pozemků p.č. 185/9 a 192/2 
v k.ú. Kozlovice u Přerova, které jsou označeny v geometrickém plánu č. 559-127/2008 ze 



dne 15.8.2008 jako pozemky p.č. 185/11 a 192/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova, za celkovou 
kupní cenu 23.920,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že P.J. dne 12.3.2013 telefonicky sdělil, že on ani sestra P.J. nemají 
o odkup předmětných pozemků za kupní cenu ve výši 23.920,- Kč zájem (P.J. zopakoval, že 
by byli ochotni odkoupit předmětné pozemky za celkovou kupní cenu v max. výši 3.000,-
Kč), je navrhováno, aby předmětné pozemky byly převedeny do vlastnictví manželů Z. 
Jelikož jedinými nabyvateli pozemků budou manželé Z. a nebude tak nutné dělit 
pozemky p.č. 185/9 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, nebude geometrický plán č. 559-
127/2008 ze dne 15.8.2008 na rozdělení výše uvedených pozemků v katastru nemovitostí 
proveden.

Koordinanční skupina se na svém 6. jednání konaném dne 29.3.2013 shodla na tom, 
že k předloze týkající se záměru statutárního města Přerova na úplatný převod bude vyžádáno 
samostatné stanovisko oddělení koncepce a rozvoje města, neboť dle oddělení územního 
plánování nelze vyloučit možnost potřeby rozšíření stávajícího uličního prostoru v souvislosti 
s plánovanou výstavbou rodinných domů na konci ulice Na Zábraní o části pozemků 
p.č. 185/9 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, které navazují na sousední pozemek 
p.č. 171/17 v k.ú. Kozlovice u Přerova, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Dle vyžádaného sdělení oddělení koncepce a rozvoje města ze dne 9.5.2013 je situace 
v této části uličního prostoru ulice Na Zábraní stabilizovaná. Chybí zde sice chodník, který lze 
doplnit na protější straně ulice, kde je prostor mezi obrubníkem místní komunikace 
a oplocením cca 2 m (část pozemku města je navíc oplocena k soukromému pozemku 
rodinného domu – prostor mezi obrubou místní komunikace a hranicí pozemku města je 3,7 
až 4,3 m). Komunikace je šířky 5,8 m, což odpovídá normě na šířku takovéto místní 
komunikace. Jejímu rozšíření na stranu předmětných pozemků brání budova v soukromém 
vlastnictví u napojení místní komunikace na ulici Tučínskou (zemědělská stavba bez čp/če 
na pozemku p.č. 189 v k.ú. Kozlovice u Přerova, která je ve vlastnictví pana S.J.). Oddělení 
koncepce a rozvoje města dále sdělilo, že připravuje pouze prodloužení místní komunikace 
v rámci přípravy výstavby technické infrastruktury pro 6 rodinných domů v ulici Na Zábraní, 
ale v této části ulice nepřipravuje žádnou další investici města. Dopravně urbanistická studie 
z r. 2002 nenavrhuje na předmětných pozemcích p.č. 185/9 a 192/2 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova žádnou novou výstavbu. 

Komise pro záměry na svém 28. jednání konaném dne 15.5.2013 přijala usnesení 
č. UKM/28/A-1/2013, kterým jednomyslně doporučila schválit záměr statutárního města 
Přerova – úplatný převod pozemků z vlastnictví statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova přijala na své 65. schůzi konané dne 29.5.2013 usnesení 
č. 2470/65/6/2013, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 
předmětných pozemků z vlastnictví statutárního města Přerova. Občanská veřejnost byla 
s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 3.6. –
17.6.2013.

Následně dne 9.7.2013 přijala Rada města Přerova na své 70. schůzi konané dne 
9.7.2013 usnesení č. 2596/70/6/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit usnesení dle tohoto návrhu na usnesení.



Pohledávky statutárního města Přerova za manžely MUDr. P.Z. a Mgr. E.Z. a 
sourozenci P.J. a P.J. z titulu užívání předmětných pozemků resp. jejich částí bez právního 
důvodu budou řešeny samostatně po převodu pozemků z vlastnictví statutárního města 
Přerova, přičemž odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr bude orgánům obce 
navrhovat prominutí těchto pohledávek. Důvodem je skutečnost, že o žádosti manželů 
MUDr. P.Z. a Mgr. E.Z. o převod pozemků ze dne 2.1.2002 nebylo do dnešního dne ze strany 
statutárního města Přerova rozhodnuto, přičemž na značné časové prodlevě při vyřízení 
žádosti nenesou žadatelé o převod žádný podíl. Dalším důvodem je skutečnost, že pokud by 
výše uvedená žádost byla vyřízena statutárním městem Přerov v přiměřené lhůtě, byly by 
předmětné pozemky převedeny do vlastnictví žadatelů za podstatně nižší kupní cenu než nyní.

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu pozemků p.č. 185/9, 
p.č. 185/10, p.č. 192/2 a p.č. 192/4, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví manželů MUDr. P.Z. a Mgr. E.Z.


