
Pořadové číslo:  18/4.1.8. 

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 01.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 592  za část pozemku p.č 686/17, pozemky 

665/24, p.č. 665/25, p.č. 666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 592 trvalý travní porost o výměře 14231 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova nebo jeho části za část pozemku p.č. 686/17 orná půda o výměře cca 50 

m2, p.č. 666/12 trvalý travní porost o výměře 970 m2, p.č. 665/24 trvalý travní porost o 

výměře 1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví***. 

 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 756 orná půda o výměře 16515 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova nebo jeho části za část pozemku p.č. 686/17 orná půda o výměře cca 50 

m2, p.č. 666/12 trvalý travní porost o výměře 970 m2, p.č. 665/24 trvalý travní porost o 

výměře 1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví ***. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání v lednu 2021 žádost projednala a konstatovala, že požadované 

pozemky ke směně p.č. 592 a p.č. 756 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova jsou součástí prvků územního 

systému ekologické stability krajiny (biokoridory a biocentra). Obecně by město mělo takové 



pozemky vykupovat, a ne se jich zbavovat. Pozemky dotčené - přímo  zastavěné stavbou cyklostezky 

by naopak měly být získány do majetku města.   

 

Komise pro majetkové záležitosti  

Komise pro majetkové záležitosti na svém zasedání dne 3.3.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.3.2021 

 

1. schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 665/24 trvalý travní porost o  výměře cca 25 m2 a 

části pozemku p.č. 686/17 o výměře cca 40 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví S.J. 

 

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 665/24 trvalý travní porost o 

výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 686/17 o výměře 31 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve 

vlastnictví S.J. statutárním městem Přerov. 

 

a dále podala návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr směny pozemků dle návrhu 

usnesení. 

 

Místní výbor 

Místní výbor Kozlovice k žádosti sdělil, že pan J. je členem MV Kozlovice a z toho důvodu se ostatní 

členové MV Kozlovice rozhodli se k žádosti nevyjadřovat a nezaujímat stanovisko.   

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění i přes 

riziko soudního sporu. Pozemky ve vlastnictví pana J. (mimo části dotčené stavbou cyklostezky a 

rozšířením) jsou pro město nepotřebné, navíc pan J. žádá o pozemky města zemědělsky 

obhospodařované, přinášející městu přiměřený zisk.   

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 756 orná půda o výměře 16515 m2, p.č. 592 trvalý travní porost o výměře 14231 m2, ve 

vlastnictví statutárního města Přerova a pozemky p.č 686/17 orná půda o výměře 3609 m2, 665/24 

trvalý travní porost o výměře 1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 791 m2, p.č. 666/12 

trvalý travní porost o výměře 970 m2 ve vlastnictví *** vše v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází v 

extravilánu obce po pravé straně řeky Bečvy směr Přerov - Kozlovice. 

Cyklostezka není zapsána v katastru nemovitostí. Oddělit pozemek pro rozšíření cyklostezky není 

možné – nebudou zajištěny přístupy. 

Na jaře 2020 oslovilo statutární město Přerov v rámci plánovaného rozšíření cyklostezky Přerov - 

Grymov všechny vlastníky pozemků, kterých se případné rozšíření dotýká.  

Na žádost statutárního města Přerova reagoval pan ***s tím, že i část stávající cyklostezky se nachází 

na jeho pozemcích p.č. 665/24 a p.č. 686/17 v k.ú. Kozlovice u Přerova a požaduje majetkoprávní 

vypořádání těchto pozemků. Z geodetického zaměření dodaného panem*** bylo zjištěno, že pozemek 

p.č. 665/24 v k.ú. Kozlovice u Přerova je stavbou cyklostezky dotčen na 2 m a pozemek p.č. 686/17 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova je dotčen 31 m2. 

Na základě těchto zjištění proběhlo jednání s panem J., kde mu byl navržen nájem pozemku a 

případný odkup pozemku pod stavbou cyklostezky i pod zamýšleným rozšířením. Pan *** žádá o 



směnu části pozemku dotčeného cyklostezkou i zamýšleným rozšířením p.č. 686/17 o výměře cca 40 

m2, pozemku p.č.665/24 o výměře cca 25 m2 a na něj navazujících pozemků p.č. 665/25 a p.č. 666/12 

vše v jeho vlastnictví a v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemek nebo jeho část p.č. 756, příp. 592 vše 

ve vlastnictví statutárního města Přerova v k.ú. Kozlovice u Přerova i s případným doplatkem ceny z 

jeho strany.  

Panu *** bylo opakovaně vysvětleno, že pozemky v jeho vlastnictví požadované zahrnout do směny 

jsou pro město nepotřebné a není tak v péči řádného hospodáře souhlasit se směnou za pozemky města 

zemědělsky obhospodařované. Přesto na své žádosti trvá.  

Ve své žádosti dále uvádí, že pokud by město nemělo o směnu pozemků zájem, žádá o odstranění 

asfaltového pásu z dotčených pozemků a dále požaduje změnu dopravního značení tak, aby zde mohla 

jezdit motorová vozidla (i zemědělská a lesní) k dopravní obslužnosti. Dále žádá o odstranění nápisu 

„cyklostezka Bečva z asfaltového pásu, protože se nejedná o cyklostezku a široká veřejnost je tímto 

nápisem uváděna v omyl, že se zde nemohou potkat s motorovými vozidly a je tak velké riziko vzniku 

kolizních situací. 

Vhledem ke stanovisku koordinační skupiny a komise pro majetkové záležitosti podává Rada města 

Přerova návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr směny dle návrhu na usnesení. Rada 

města Přerova schválila záměr výkupu pozemků ve vlastnictví pana ***, a to částí dotčených stavbou 

cyklostezky včetně zamýšleného rozšíření.  

Vzhledem k tomu, že v současné době nelze pozemky pod stavbou cyklostezky a pod zamýšleným 

rozšířením oddělit (neexistuje napojení na veřejně přístupnou komunikaci), schválila Rada města 

Přerova záměr nájmu těchto částí pozemků městem Přerov. Nájemní smlouva by byla uzavřena do 

doby převodu. Bohužel okamžik možného převodu nelze nyní určit a odbor majetku se bude touto 

otázkou i nadále zabývat, jelikož si uvědomujeme, že pan ***nebude s rozhodnutím orgánů města 

spokojen a v tom případě avizoval možnost právního a soudního řešení věci.  

  

  

Důvodem projednání dispozice je majetkoprávní dořešení pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova 

pod cyklostezkou a jejím plánovaném rozšíření.  

 

 


