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Název návrhu: 

Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. Na Zábraní 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

mění své usnesení č. 468/13/3/2020 ze dne 8.6.2020 tak, že nově zní: 

Zastupitelstvo města Přerova ukládá Radě města Přerova stanovit podmínky výběrového řízení 

na prodej pozemků p.č. 166 a p.č. 171/1 a částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162, p.č. 

163, p.č. 167/1, p.č. 167/2 a p.č. 168, p.č. 170 označené geometrickým plánem č. 546-101/2007 

jako pozemky p.č. 167/1, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 152/6, p.č. 152/5, p.č. 157/3, p.č. 

170/3 a p.č. 157/4 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto 

pozemků při zohlednění územní studie veřejných prostranství místní části Kozlovice. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice s převodem souhlasí. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání dne 8.6.2020 uložilo Radě města Přerova stanovit 

podmínky výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 166 a částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, 

p.č. 162, p.č. 163, p.č. 167/1, p.č. 167/2 a p.č. 168, p.č. 170 označené geometrickým plánem č. 546-

101/2007 jako pozemky p.č. 167/1, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 152/6, p.č. 152/5, p.č. 157/3 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto pozemků při zohlednění 

územní studie veřejných prostranství místní části Kozlovice a zachování přístupu k zahradám 

rodinných domů severně od předmětných pozemků. 

 

 



Koordinační skupina 

Koordinační skupina vyhlášení výběrového řízení za podmínek dle usnesení Zastupitelstva města 

Přerova ze dne 08.06.2020 nedoporučuje, dle aktuální právní úpravy nebo investice města do 

vybudování komunikace nelze zrealizovat. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém jednání dne 22.07.2020 doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit své usnesení č. 468/13/3/2020 ze dne 8.6.2020 v 

souladu s návrhem na usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 42. schůzi dne 6.8.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit 

své usnesení č. 468/13/3/2020 ze dne 8.6.2020 ve znění dle návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky uvedené v návrhu na 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. 

  

Ze strany statutárního města Přerov infrastruktura není do dnešního dne dořešena infrastruktura. Na 

tuto infrastrukturu nemá statutární město Přerov v rozpočtu města finanční prostředky, a proto bylo 

rozhodnuto o prodeji pozemků v nynějším stavu, kdy potřebnou infrastrukturu si budou muset 

vybudovat noví vlastníci jednotlivých pozemků, tedy budoucí stavebníci rodinných domů.  

  

Jelikož se sešlo na jednotlivé pozemky více žádostí o jejich převod, bylo doporučeno vyhlášení 

výběrového řízení na prodej těchto pozemků.  

Mimo to dne 19.5.2020 na místní výbor Kozlovice došla žádost občanů - 2 vlastníků sousedních 

pozemků - o přehodnocení stanoviska místního výboru ke stavbě rodinných domů na výše uvedených 

pozemcích. Požadovali 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. 

Jedním z argumentů bylo i řádné neprojednání studie s vlastníky sousedních domů.  

  

Na základě výše uvedeného Zastupitelstvo města Přerova rozhodlo na svém 13. zasedání dne 8.6.2020 

tak, že uložilo Radě města Přerova stanovit podmínky výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 166 a 

částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162, p.č. 163, p.č. 167/1, p.č. 167/2 a p.č. 168, p.č. 170 

označené geometrickým plánem č. 546-101/2007 jako pozemky p.č. 167/1, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 

151, p.č. 152/6, p.č. 152/5, p.č. 157/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na 

prodej těchto pozemků při zohlednění územní studie veřejných prostranství místní části Kozlovice a 

zachování přístupu k zahradám rodinných domů severně od předmětných pozemků. 

  



Odbor majetku prověřil možnosti naplnění výše uvedeného usnesení a požadavků vlastníků 

sousedních domů a zjistil rozpory, pro které nemůže být toto usnesení realizováno ve schváleném 

znění – viz příloha.  

  

Dále uvádíme, že do výběrového řízení nebyl zahrnutý pozemek p.č. 171/1 a geometrickým plánem č. 

546-101/2007 nově vznikající pozemky označené jako p.č. 157/4 a p.č. 170/3 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova, jejichž zcizení bylo připravováno formou směny za pozemky pod účelovou komunikací. Z 

důvodu nesouhlasu druhé strany s výší doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků ve prospěch 

statutárního města Přerova nebyla tato směna realizována.  

  

Z výše uvedených důvodů je odborem správy majetku navrhováno zahrnout i tyto pozemky do 

výběrového řízení a také doplnit, změnit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 468/13/3/2020 ze 

dne 8.6.2020 v souladu s přiloženým stanoviskem.  

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je záměr úplatného převodu pozemků v lokalitě 

Na Zábraní formou výběrového řízení.  

 

 


