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Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu části 

pozemku p.č. 820/1, orná půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 820/1, 

orná půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 12. jednání  dne 22.6.2018 konstatovala, že trvá na svém stanovisku z r. 2016, 

kdy nedoporučila převod předmětné části pozemku, neboť  pozemek je součástí ploch vymezených 

územním plánem pro plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu. Koordinační skupina nemá 

námitky k užívání pozemku formou pachtu.  

 

Místní výbor Kozlovice: 

Místní výbor Kozlovice s prodejem souhlasil.  

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry projednávala záležitost na 48. zasedání dne 12.9.2018, kdy doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního 



města Přerova - úplatném převodu části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova a tento záměr 

neschválilo. 

 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 103. schůzi dne 4.10.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova aby si 

vyhradilo rozhodování o záměru úplatném převodu části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova a tento záměr neschválilo. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku s ohledem na stanovisko koordinační skupiny doporučuje pozemek 

neodprodávat a zachovat stávající formu jeho užívání formou pachtu. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 820/1, orná půda, o celkové výměře 1680 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova je zatravněnou 

plochou mezi pozemkem p.č. 723/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova s rodinným domem a komunikací 

(polní cestou) v prodloužení místní komunikace ulice Tučínská v místní části Kozlovice. Pozemek je 

ve vlastnictví statutárního města Přerova, dle územního plánu se nachází v ploše vymezené územním 

plánem pro plochy veřejně přístupných ploch pro dopravu.  

Manželé G*** a L*** Ch***, bytem *** jsou spoluvlastníky rodinného domu na pozemku p.č. 

723/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova. Uvedený dům byl v souladu se stavebním povolením umístěn na 

hranici s pozemkem p.č. 820/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova. Manželé Ch*** požádali v r. 2016 o koupi 

části tohoto pozemku pruhu o šíři 2 m podél jejich pozemku za účelem jeho údržby a zajištění přístupu 

ke svému domu v případě nutných oprav či údržby.  

Žádost byla projednána na 1. jednání koordinační skupiny, kdy skupina nedoporučila převod pozemku 

s tím, že je dle územního plánu v ploše veřejných prostranství pro dopravu, kdy k těmto pozemkům 

pokud nejsou ve vlastnictví města, je zřizováno předkupní právo. Manželé Ch*** po seznámení s 

výsledkem jednání koordinační skupiny stáhli svoji žádost o koupi a požádali o pacht pozemku. 

Pachtovní smlouva byla uzavřena dne 14.6.2016 na dobu určitou 5 let a to v souladu s doporučením 

koordinační skupiny - po uplynutí této doby mělo být opětovně posouzeno, zda pozemek není dotčen 

plánovanou investiční akcí města.  

Nyní manželé Ch*** požádali opětovně převod užívané části pozemku p.č. 820/1 o výměře cca 92 m2 

v k.ú. Kozlovice u Přerova.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu části pozemku na koci 

ulice Tučínská navazujícího na pozemek u rodinného domu žadatele místní části Kozlovice.  

 

 


