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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 782 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 782 orná půda o 

výměře 2554 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

2 rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 782 orná 

půda o výměře 2554 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina  sdělila, že pozemek je vymezen územním plánem  jako plocha pro dopravu, měl 

by být v majetku města, ale v případě, že statutární město Přerov předkupní právo nevyužije  a 

dotčenou část nevykoupí, zůstane územním plánem vymezen pro dopravu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb nemá v rozpočtu finanční prostředky potřebné pro výkup. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 782 orná půda se nachází v k.ú. Kozlovice u Přerova. Dle vyjádření odboru rozvoje je 

pozemek částečně dotčen stavbou obchvatu místní části Kozlovice. Z tohoto důvodu je u pozemku p.č. 

782 v k.ú. Kozlovice u Přerova zapsáno v katastru nemovitostí předkupní právo podle § 101 zák.č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů pro statutární město Přerov. 

  

Dne 27.8.2018 učinil pan L*** V*** dotaz, zda má statutární město Přerov zájem o tento pozemek 

nebo zda jej může odprodat. 

  

Koordinační skupina konstatovala, že v případě, že statutární město Přerov předkupní právo nevyužije, 

zůstane tato plocha územním plánem vymezena pro plochy veřejných prostranství. Odbor majetku 

upozorňuje, že nemá za tímto účelem v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky. 

  

Předmětem předlohy je úplatný převod pozemku p.č. 782 orná půda v k.ú. Kozlovice u Přerova 

který je dotčen předkupním právem dle ust. § 101 zák.č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  

 

 


