
Příloha č. 1 

 

Stanovisko Kozlovice 

 

(Zpracované z podkladů a vyjádření Odboru koncepce a strategického rozvoje, Odboru správy 

majetku a komunálních služeb, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí) 

 

Předmětné území je v Územním plánu města Přerova vymezeno jako zastavitelné, pro bydlení rodinné. 

Současně je územím zastavěným ve smyslu ust. § 58 stavebního zákona. K řešení přístupu či příjezdu 

k nemovitostem se žádná podmínka územního plánu nevztahuje.  

 

Projednání pracovního návrhu „Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII – Žeravice 

a Přerov IV – Kozlovice“ (Urbanistické středisko Ostrava, listopad 2016) s vlastníky přímo dotčených 

pozemků se uskutečnilo 03.11.2016 od 15:00 h (Kozlovice) a od 16:30 h (Žeravice) v zasedací místnosti 

Smetanova 7 (vchod z průjezdu). Vlastníci pozemků dotčených návrhem veřejného prostranství byly 

pozváni adresně dopisem (pozvánkou). Nebyly pozváni vlastníci pozemků ÚPmP vymezených pro 

bydlení rodinné, které mají být veřejnými prostranstvími zpřístupněny, ani vlastníci sousedních 

pozemků. Pozemek p. č. 159 je pouze sousedním pozemkem, který má přístup z ulice Grymovská přes 

pozemek p. č. 158 stejného vlastníka. 

Do územní studie bylo převzato řešení podle „Studie zástavby RD Kozlovice – Na Zábraní“ (Ing. arch. 

Josef Mikeška, prosinec 2007) ve které bylo v pokračování ulice Na Zábraní navrženo 6 rodinných 

domů. V roce 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí záměru výstavby „Infrastruktura pro RD Kozlovice 

– na Zábraní Přerov, Přerov IV-Kozlovice“, která ze studie zástavby přímo vycházela. Na SO 101 – 

komunikace a zpevněné plochy, SO 301 Vodovod a SO 302 Kanalizace byly následně vydány i stavební 

povolení. Územní rozhodnutí sice neumisťuje přímo rodinné domy, ale v rámci veřejné infrastruktury 

jsou umístěny i přípojky vodovodu, kanalizace, elektro a plynu pro 6 RD. V žádném z výše uvedených 

řízení (územního ani stavebních) vlastník sousedního pozemku p. č. 159 nepodal námitku ani se 

neodvolal. 

 

Přístup přes pozemek p. č. 157 (orná půda) je nelegální a byl tolerován pouze z toho důvodu, že pozemek 

kvůli záměru výstavby infrastruktury pro 6 RD a následného prodeje není v současnosti zemědělsky 

obděláván (není pronajat). Pozemky byly takto užívány bez souhlasu vlastníka, v rozporu s druhovým 

určením pozemků, když tyto pozemky (orná půda) není možno užívat k nezemědělským účelům bez 

souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny. V ulici Na Zábraní v části od ulice Tučínská směrem 

k západu (k Přerovu) je přístup do zahrad pouze z přilehlých RD v ulici Grymovská. Totéž platí pro RD 

v ulici Na Zábraní, kde není přístup do zahrad ani od veřejně přístupné účelové komunikace v ulici Lány 

a v mnoha jiných lokalitách. Není vinou územní studie, že se nový vlastník před koupí pozemku 

neinformoval o záměrech města se sousedními pozemky. Nevhodnost zásahu do území je ten, že 

případnou přístupovou cestou (pěšinou) by byla omezena nebo dokonce znemožněna výstavba nejméně 

jednoho plánovaného rodinného domu. 

 

Návrh na vymezení přístupu k zahradám RD není možno zrealizovat s ohledem na ust. § 20 odst. 3 

a 4 vyhlášky 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území) – na každý nově vzniklý 

pozemek i zbytkový pozemek musí být zajištěn přímý přístup z veřejně přístupné komunikace. Zřízení 

věcného břemene se za zajištění přístupu nepovažuje. V současné době nelze tedy oddělit, protože tato 

podmínka není splněna. 

 

Prodej pozemků ve výběrovém řízení za současného zatížení prodávaných pozemků věcným 

břemenem přístupu považujeme za nehospodárný, protože dojde ke výraznému omezení možného 

využití pozemku kupujícím a snížení prodejní ceny (také obvyklé). Jedinou možností naplnění usnesení 

ZM by bylo vybudování prodloužení komunikace, na kterou by byl napojen nově vzniklý pozemek pro 

přístup k zahradám RD. Tato varianta by ovšem představovala vysoké náklady pro město vynaložené 

bez významnějšího důvodu a nutné komunikační potřeby.  

 


