
Pořadové číslo:  16/3.1.1. 

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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov - směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemek p.č.  695 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví fyzické osoby. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova -směnu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 786 orná půda o výměře 2.729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova za nemovitou 

věc - pozemek p.č. 695 orná půda o výměře 2.660 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví 

paní*** 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 18.9.2020 nedoporučila směnu pozemků. Pozemek města je 

v ploše pro rodinné bydlení. Pozemek žadatelky je vymezen pro veřejně prospěšnou stavbu přeložka 

silnice III/434 Přerov – Kozlovice, jejímž investorem je Olomoucký kraj. Z důvodu propadnutí 

územního rozhodnutí nelze odhadnout kdy a zda vůbec bude akce realizována. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém jednání dne 7.10.2020 doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova - neschválit záměr statutárního města Přerova -směnu 

nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 22.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit  směnu  nemovitých věci dle návrhu usnesení. 

 



Místní výbor 

Místní výbor Kozlovice byl požádán o stanovisko a nevyjádřil se 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje neschválit záměr směny pozemků uvedených 

v návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 695 (orná půda) o výměře 2660 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází po pravé 

straně za Meoptou směr Kozlovice a je ve vlastnictví *** Dle územního plánu je tento pozemek 

vymezen pro plochy dopravní infrastruktury.  

  

Pozemek p.č. 786 (orná půda) o výměře 2729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází v ul. Tučínská 

a je ve vlastnictví statutárního města Přerova Dle územního plánu je tento pozemek vymezen jako 

plocha pro rodinné bydlení.  

  

Paní *** požádala statutární město Přerov o směnu pozemků uvedených v návrhu usnesení. Žádost 

zdůvodňuje tím, že statutární město Přerov získá do vlastnictví pozemek dotčený připravovanou 

stavbou obchvatu Přerov – Kozlovice. Rodina žadatelky dědí pozemek v jejich vlastnictví více jak 60 

let. Vybudování cesty je pro obec Kozlovice nezbytně nutné. Vybudováním by se dle názoru žadatelky 

ulevilo centru Kozlovic od hluku a prachu. Zásahem do pozemku v jejich vlastnictví se tento pozemek 

rozdělí na dva nevyužitelné trojúhelníky. Žadatelka dále uvedla, že je ochotna rozdíl v m2 doplatit.  

  

Odbor majetku k záležitosti směny uvádí, že stavba přeložky silnice III/434 Přerov - Kozlovice je 

připravována investorem Olomouckým krajem od roku 2008, a jak vyplývá z vyjádření koordinační 

skupiny, územní rozhodnutí již propadlo a nelze odhadnout, kdy a zda vůbec bude akce realizována. 

Pozemek žadatelky by pro tuto stavbu případně pravděpodobně vykupoval Olomoucký kraj jakožto 

investor akce. Nabytí tohoto pozemku do vlastnictví města se tak nyní jeví jako předčasné.  

Pozemek p.č. 695 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví města navazuje na lokalitu Na Zábraní, 

kde Zastupitelstvo města Přerova na svém posledním zasedání rozhodlo o prodeji pozemků formou 

výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že tento pozemek na tuto lokalitu přímo navazuje, je vhodnější 

uvažovat o obdobné formě zcizení.  

  

Na základě výše uvedeného je orgánům města předkládán návrh neschválit žádost žadatelky o směnu 

pozemků uvedených v návrhu usnesení.  

  

Důvodem projednání dispozice je žádost o směnu pozemku p.č. 786 ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za pozemek p.č. 695 ve vlastnictví fyzické osoby oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.  

 

 


