
Pořadové číslo:  13/3.2.1. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 29.05.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Zdeněk Kadlec, referent 

Název návrhu: 

Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 151, 

p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod části pozemků p.č. 168 orná půda, p.č. 157 orná půda, p.č. 152 orná 

půda a p.č. 170 ostatní plocha, geometrickým plánem č. 546-101/2007 označené jako nově 

vzniklý pozemek p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z 

majetku statutárního města Přerova do spoluvlastnictví V*** H***, bytem ***Přerov I-

Město a H***P***, Přerov I-Město za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 711 200,-Kč, t.j. 

700,- Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH. 

 

2 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2 a částí pozemků p.č. 

151 orná půda, p.č. 157 orná půda, p.č. 152 orná půda, geometrickým plánem č. 546-

101/2007 označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2 vše v 

k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví J*** M***, 

Přerov I-Město za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 484 400,-Kč, t.j. 700,- Kč/m2 včetně 

příslušné sazby DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání de 18.10.2019 neměla námitky k převodu 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 



Statutární město Přerov mělo záměr na vybudování technické infrastruktury pro 6 rodinných domů v 

Kozlovicích v ulici Na Zábraní. Z tohoto důvodu oddělení majetkoprávní získalo do vlastnictví města 

ucelenou skupinu pozemků vhodného tvaru pro výstavbu RD a nechalo zpracovat geometrický plán na 

přeparcelování lokality pro 6 stavebních parcel a veřejný uliční prostor. Záměrem města bylo 

vybudování technické infrastruktury, kterou tvoří prodloužení hlavních řadů inženýrských sítí, vč. 

přípojek na hranice budoucích stavebních parcel a komunikace, jednostranný chodník a veřejná zeleň 

v celém uličním prostoru. Náklady na vybudování infrastruktury měly být částečně promítnuty do 

ceny pozemků, které jsou v současné době všechny ve vlastnictví města. Prodejem nebo směnou 

předmětné stavební plochy by se snížil počet stavebních parcel na rozpočítání části nákladů a tím by se 

neúměrně zvýšila cena zbývajících pěti stavebních míst nebo by město muselo snížit podíl stavebníků 

na vybudování infrastruktury.  

Technickou infrastrukturu nebylo možné  vybudovat, protože jeden z pozemků byl ve vlastnictví 

Úřadu pro zastupování státu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 7.11.2019 schválila záměr statutárního města Přerova dle 

návrhu usnesení.  

Záměr statutárního města Přerova byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 11.11. 

do 26.11.2019 a v době od  20.5. do 5.6.2020. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.3.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice s převodem souhlasí. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb převod doporučuje. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v zastavěné části obce Přerov IV - Kozlovice, ulice 

Na Zábraní. Jedná se o lokalitu stanovenou z funkčního hlediska jako území pro bydlení rodinného 

typu. 

  

Statutární město Přerov uvedené pozemky získalo v r. 2006 od Pozemkového fondu ČR za účelem 

výstavby rodinných domů. Na uvedené pozemky bylo v r. 2007 uzavřeno na základě výběrového 

řízení 5 smluv o smlouvě budoucí kupní. Podmínkou bylo, že statutární město Přerov zde vybuduje do 

5 let infrastrukturu. Jednotliví zájemci však od těchto kupních smluv odstoupili, neboť se nepodařilo 

ze strany statutárního města Přerov vybudovat infrastrukturu pro nově vzniklá stavební místa. 

Realizaci infrastruktury bránil nedořešený právní vztah k pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova, který byl ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Statutární 

město Přerov v této věci jednalo od r. 2010. Dne 6.11.2019 byla uzavřena kupní smlouva na pozemek 

p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova a zapsána na KÚ ve prospěch Statutárního města Přerov. 

  

Na pozemcích hodlají zájemci uvedeni v návrhu usnesení vybudovat rodinný dům i přes to, že není 

dořešena ze strany statutárního města Přerov infrastruktura. Na tuto infrastrukturu nemá statutární 

město Přerov v rozpočtu města finanční prostředky. 

  

Cena administrativní ( vyhlášková) dle znaleckého posudku č. 44/19 znalce Jiřího Pazdery u pozemku 

p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2 činí 1137 464,- Kč t.j. 135,30 Kč/m2. Cena v čase a místě 



obvyklá u pozemku p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2 činí 711 200,- Kč t.j. 700,-- Kč/m2. 

Cena administrativní u pozemku p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2 činí 4 871, - Kč a u pozemku p.č. 

152/7 orná půda o výměře 656 m2 činí 88 757,- Kč, t.j. 135,30 Kč/m2 . Cena obvyklá činí 459 200,- 

Kč t.j. 700,- Kč /m2. Cena vychází z ceny, za kterou se obvykle prodávají nezainvestované pozemky 

podle realitních kanceláří určených pro stavbu rodinných domů bez zpevněného asfaltového příjezdu a 

přímé možnosti napojení na inženýrské sítě. 

  

Na místní výbor Kozlovice došla dne 19.5.2020 žádost dvou občanů - manželů o přehodnocení 

stanoviska místního výboru ke stavbě rodinných domů na výše uvedených pozemcích. Požadují 

vybudovat na předmětném území zázemí pro rekreaci a zeleň a provést místní šetření formou petice 

nebo dotazníku, co občané Kozlovic na předmětném místě chtějí. Dále vznesli požadavek na 

zachování příjezdu k zahradám stávajících rodinných domů na ul. Grymovská z jihu. 

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je žádost V*** H*** H*** P***a J*** M*** na 

převod částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

za účelem výstavby rodinného domu.  

 

 


