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Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků 

p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 649/13 ostatní plocha o výměře 1039 m2 a části 

pozemku p.č. 649/12 ostatní plocha o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 712-78/2019 

označené jako p.č. 649/12 o výměře 1064 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města 

Přerova do majetku společnosti GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov-Kozlovice, Grymovská 

256/1a za kupní cenu 106.400,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala  žádost o převod části p.č. 649/13 v k.ú. Přerov na 7. jednání dne 

6.4.2018 a po proběhlém místním šetření dále na 11. jednání dne 1.6.2018, kdy konstatovala, že 

pozemek plní funkci izolační zeleně ploch pro rekreaci (zahrádky u Bečvy) a část pozemku podél 

účelové komunikace je využívána jako výhybna, neboť tato komunikace, která zajišťuje přístup do 

zahrádkářské kolonie je úzká. Na části pozemku se také nachází svozové místo pro pytlový odpad. 

Žadatelem navrhované využití pozemku, jako travní porost je nevhodné, naopak je vhodné posílit 

funkci izolační zeleně ploch pro rekreaci od komunikace. Oddělení části pozemku p.č. 649/13 s 

výhybnou není z důvodu nezajištěného právního přístupu z veřejně přístupné komunikace možné. 

Převod pozemku proto koordinační skupina nedoporučila.  

Následně koordinační skupina na 13. jednání  dne 20.7.2018 projednávala záležitost převodu části 

pozemku p.č. 649/13 a části sousedního pozemku p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova (bez 

výhybny), kdy navrženým způsobem rozdělení pozemků a jejich následným scelením bude zajištěn 

přístup na všechny pozemky z veřejně přístupné komunikace. Koordinační skupina na tomto jednání 



nedoporučila odprodej částí obou pozemků z důvodu zachování funkce izolační zeleně ploch pro 

rekreaci. 

 

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 schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 649/12 a p.č. 

649/13 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 103. schůzi dne 4.10.2018 projednala záležitosti úplatného převodu částí 

pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova v rozsahu dle návrhu usnesení, kdy 

usnesení v této věci nepřijala. Záměr byl opětovně předložen k projednání na 5. schůzi Rady města 

Přerova dne 13.12.2018, kdy Rada města Přerova tento záměr schválila. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 17.12.2018 do 2.1.2019 a opakovaně od 11.11. do 26.11.2019. 

Rada města Přerova na 30. schůzi dne 16.1.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 649/13 ostatní plocha o celkové výměře 1361 m2 a pozemek p.č. 649/12 ostatní plocha o 

výměře 145 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází v ploše mezi komunikací z Přerova do 

místní části Kozlovice, mezi nynějším areálem s prodejnou sedlářského kování PET HARDWARE (ve 

vlastnictví společnosti GRÁC REALTY s.r.o.) a zahrádkářskou kolonií u Bečvy. Pozemek tvoří z 

větší části svah k zahrádkám, je zarostlý vzrostlými stromy, které tvoří izolační zeleň. Je volný, 

nevyužívaný, na části podél účelové komunikace k zahrádkám je výhybna a svozové místo pro 

pytlový sběr. Pozemky je veden kanalizační sběrač z Kozlovic (tento sběrač je veden podél výše 

citované účelové komunikace). Vlastníkem pozemku je statutární město Přerov. 

Společnosti GRÁC REALTY s.r.o. požádala o odprodej pozemku p.č. 649/13 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova. V žádosti společnost uvedla jako účel využití pozemku jako trvalý travní porost.  

Při místním šetření bylo zjištěno, že větší část uvedeného pozemku je zarostlá vzrostlými stromy a v 

části navazující na účelovou komunikaci k zahrádkám je na pozemku výhybna a svozové místo pro 

pytlový odpad. Stromy plní funkci izolační zeleně jednak od komunikace a jednak od areálu firmy.  

Po seznámení s vyjádřením koordinační skupiny žadatel sdělil, že netrvá na koupi části pozemku 

tvořící výhybnu a má zájem odkoupit část pozemku p.č. 649/13 bez této výhybny – hranici by tvořila 

pata svahu. Pro realizaci tohoto převodu a rozdělení pozemku je nutno, aby k oddělované části byla 

přisloučena i navazujíc část sousedního pozemku p.č. 649/12 v k.ú. Kozlovice u Přerova (bez části 

komunikace a výhybny) pro zajištění přístupu na rozdělované části pozemků. Žadatel s tímto řešením 

souhlasil a požádal o projednání možnosti koupě části pozemku p.č. 649/13 a p.č. 649/12 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova tomto rozsahu.  

Záležitost byla předložena k projednání na 48. zasedání Komise pro projednávání záměrů v 

majetkových záležitostech dne 12.9.2018 variantně - ve VARIANTĚ I. - návrh doporučit Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr města - úplatný převod části 

pozemku p.č. 649/13 o výměře cca 1310 m2 a části pozemku p.č. 649/12 o výměře cca 105 m2 oba v 

k.ú. Kozlovice u Přerova, ve VARIANTĚ II. - návrh doporučit Radě města Přerova schválit záměr 

města - úplatný převod části pozemku p.č. 649/13 o výměře cca 1310 m2 a části pozemku p.č. 649/12 

o výměře cca 105 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. Komise na tomto zasedání schválila 



VARIANTU II., kdy doporučila Radě města Přerova tento záměr města schválit. 

Rada města Přerova projednávala záležitosti úplatného převodu částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 

649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova na 103. schůzi dne 4.10.2018, kdy usnesení v této věci 

nepřijala. Záležitost byla opětovně předložena Radě města Přerova k projednání na 5. schůzi dne 

13.12.2018, kdy Rada města Přerova schválila záměr úplatného převodu dle doporučení komise. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 17.12.2019 do 2.1.2019 a opakovaně od 11.11. do 

26.11.2019. 

Nejprve bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny za 1 m2 pozemku. Dle tohoto 

znaleckého posudku ze dne 28.4.2019 vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem byla cena 

zjištěná i cena v místě a čase obvyklá stanovena shodně ve výši 100,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení 

tohoto znaleckého posudku činily 4.235,- Kč. Žadatel po seznámení se znaleckým posudkem s touto 

cenou, jako cenou kupní souhlasil. Bylo tedy zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení 

převáděných částí pozemků. Geometrickým plánem č. 712-78/2019 vyhotoveným dne 16.10.2019 fy 

GEOKAM Přerov s.r.o. byly z pozemku p.č. 649/13 a z pozemku p.č. 649/12 odděleny části, které po 

sloučení tvoří nový pozemek označený jako p.č. 649/12 o výměře 1064 m2, který bude předmětem 

převodu. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 10.890,- Kč.  

Žadatel souhlasil s kupní cenou za převáděný pozemek ve výši 106.400,- Kč, úhradou nákladů za 

vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a poplatek za návrh na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán převod částí pozemků nacházejícího se mezi 

Přerovem a Kozlovicemi, který tvoří převážně svah k zahrádkám se vzrostlými stromy plnícími 

funkci izolační zeleně. Části pozemků, které jsou využívány jako výhybna u účelové komunikace 

k zahrádkám a svozové místo pro pytlový sběr zůstávají v majetku města.  

 

 


