
Pořadové číslo:  19/3.1.1. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 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 Přerova  - úplatný převod vlastnictví statutárního města  

Přerov - pozemků  p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 

157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68m2, p.č. 157/6 orná 

půda o výměře 723 m2, p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2, 

p.č. 171/1 ost. plocha o výměře 532 m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m2, p.č 170/3 ost. plocha 

o výměře 111 m2, p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2, p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m2 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova í do vlastnictví TEPLO – CHLAD s.r.o., IČ 04491131, se sídlem 

Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Stanovisko Odboru správy majetku a komunálních služeb je součástí důvodové zprávy. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 3.12.2020 schválila vyhlášení výběrového řízení na pozemky 

uvedené v návrhu usnesení.  

Výběrové řízení bylo zveřejněno po dobu 30 dnů od 15.1. do 16.2.2021 na úřední desce Magistrátu 

města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města 

Přerova. 

 



Rada města Přerova na své schůzi dne 15.4.2021 zrušila výběrové řízení vyhlášené dne 15.1.2021 a 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu  nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova uvedených v návrhu usnesení. 

 

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. 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání dne 24.08.2020 změnilo 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. 

 

 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice s převodem souhlasí.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68m2, p.č. 157/6 orná 

půda o výměře 723 m2, p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2, 

p.č. 171/1 ost. plocha o výměře 532 m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m2, p.č 170/3 ost. plocha 

o výměře 111 m2, p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2, p.č. 152/5 orná půda o výměře 946 m2, 

p.č. 152/6 orná půda o výměře 154 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 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 nebyla 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. Na základě 

výše uvedeného statutární město Přerov připravovalo realizaci prodejů pozemků jednotlivým 

žadatelům. V některých případech byly již připraveny kupní smlouvy za účelem předložení 



Zastupitelstvu města Přerova k rozhodnutí o prodeji pozemků. Jelikož se následně sešlo na jednotlivé 

pozemky více žádostí o jejich převod, bylo doporučeno na prodej předmětných pozemků vyhlášení 

výběrového řízení.  

  

S ohledem na požadavek některých vlastníků sousedních nemovitých věcí na zachování přístupů do 

zahrad jednotlivých sousedících rodinných domů Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání 

dne 8.6.2020 na základě návrhu zastupitele 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 požadavku vlastníků 

sousedních domů a zjistil rozpory, pro které nemohlo být usnesení zastupitelstva naplněno ve 

schváleném znění. Z tohoto důvodu byla Zastupitelstvu města Přerova předložena změna usnesení 

odůvodněná stanoviskem zpracovaným z vyjádření Odborů koncepce a strategického rozvoje, správy 

majetku a komunálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí.  

Na základě tohoto stanoviska Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 24.08.2020 změnilo 

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. 

  

V souladu se záměrem statutárního města byl pro výstavbu rodinných domů zapsán v roce 2020 do 

katastru nemovitostí geometrický plán na dělení pozemků. Od konání Zastupitelstva města Přerova 

dne 24.08.2020 byly opakovaně vlastníky sousedních nemovitých věcí zasílány požadavky na 

přehodnocení situace a zachování přístupové komunikace k jejich zahradám. Z důvodu právní jistoty 

byla odborem správy majetku a komunálních služeb dne 4.2.2021 podána žádost na Magistrát města 

Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu o vyjádření k 

existenci účelové komunikace na dotčených převáděných pozemcích. Magistrát města Přerova, 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu sdělil dne 18.02.2021 

pod č.j. MMPr/028437/2021/Sko, že se na uváděných pozemcích p.č. 166, 167/1, 157/6, 152/7 a 

157/5 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova účelová komunikace nenachází.  
Následně v roce 2021 bylo vyhlášeno na prodej pozemků výběrové řízení.  

Výběrové řízení bylo realizováno formou 6 dílčích výběrových řízení pro každý stavební celek zvlášť.  

  

Cena pozemků v čase a místě obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem a byla pro výběrové řízení 

cenou vyhlašovací.  

  

U jednotlivých stavebních celků činila : 

  

U stavebního celku A, který tvoří pozemky p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o 

výměře 68m2 - celková výměra 695 m2 – 700,- Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH. 

U stavebního celku B, který tvoří pozemek p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2 - celková výměra 

723m2 – 700,- Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH. 

U stavebního celku C, který tvoří pozemky p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda 

o výměře 36 m2 - celková výměra 692 m2 – 700,- Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH. 

U stavebního celku D, který tvoří pozemky p.č. 171/1 ost. plocha o výměře 532 m2, p.č. 157/4 orná 

půda o výměře 383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře 111 m2 - celková výměra 1026 m2 – 1.300,- 



Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH. 

U stavebního celku E, který tvoří pozemek p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2 – celková výměra 

1016 m2 – 700,- Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH. 

U stavebního celku F, který tvoří pozemky p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m2, p.č. 152/6 orná 

půda o výměře 154 m2 - celková výměra 1100 m2 – 700,- Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH. 

  

Celkem statutární město obdrželo: 

  

stavební celek A: 2 nabídky - nejvyšší nabídka 881,-Kč/m2, tzn. celkově 612.295 Kč- ***, oba bytem 

*** 

  

stavební celek B: 3 nabídky - nejvyšší nabídka 876,-Kč/m2, tzn. celkově 633.348,- Kč - ***, oba 

bytem *** 

  

stavební celek C: 1 nabídka - TEPLO-CHLAD s.r.o., IČ: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 

750 02 Přerov – nabídková cena 750,-Kč/m2, tzn. celkově 519.000,-Kč 

  

stavební celek D: 1 nabídka - TEPLO-CHLAD s.r.o., IČ: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 

750 02 Přerov – nabídková cena 1.350,-Kč/m2, tzn. celkově 1.385.100,-Kč 

  

stavební celek E: 5 nabídek - nejvyšší nabídka 1.380.000,-Kč, cca 1358,26 Kč/m2 - *** 

  

stavební celek F: 3 nabídky - nejvyšší nabídka 1020,- Kč/m2, tzn. celkem 1.122.000,-Kč. - Ing. *** 

  

  

V době vyhlášeného výběrového řízení bylo však na základě podnětu vlastníků sousedící nemovité 

věci zahájeno řízení o určení existence trvale užívané účelové komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova 

a zároveň byla vznesena námitka podjatosti Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí, oddělení stavebního úřadu v této věci. Na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu 

byl pověřen řešením této záležitosti Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor stavebního úřadu. 

Právní zástupce vlastníků sousední nemovitosti vyzval statutární město Přerov k nepokračování v 

majetkoprávních dispozicích do doby pravomocného skončení správního řízení o určení existence 

veřejně přístupné komunikace.  

Společnosti TEPLO – CHLAD s.r.o. v rámci vyhlášených výběrových řízení podala nabídku na 

všechny stavební celky a ve své nabídce uvedla, že má zájem pouze o koupi všech pozemků 

uvedených v návrhu usnesení. Svoji nabídku odůvodňuje skutečností, že prodej pozemků je napadán 

majiteli sousedních pozemků, a to z důvodu přístupu k jejich nemovitostem přes prodávané pozemky 

v majetku statutárního města Přerova. Společnost TEPLO – CHLAD s.r.o. podala nabídku kupní ceny 

ve výši 750,- Kč/m2 za 1 m2 u pozemků p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o 

výměře 68m2, p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2, p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 

orná půda o výměře 36 m2, u pozemků p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2, p.č.152/5 orná půda o 

výměře 946 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. U pozemků p.č. 171/1 ost. plocha o výměře 532 m2, 

p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře 111 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova podala nabídku kupní ceny ve výši 1.350,- Kč/m2. Společnost se zavázala k zajištění přístupu 

- obslužnosti těchto sousedících pozemků ku spokojenosti všech dotčených.  

  

Během výběrového řízení byl Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorněn, že na základě 

územního rozhodnutí z roku 2010, které bylo vydáno Magistrátem města Přerova – Stavebním úřadem 

- rozhodnutí o umístění stavby Infrastruktura pro RD Kozlovice, měla být na pozemku p.č. 152/6 o 

výměře 154 m2, který byl předmětem výběrového řízení na prodej pozemků pro stavbu RD umístěna 

stavba komunikace – obratiště pro složky záchranného integrovaného systému. Z toho vyplývá, že v 

případě vydání nového územního rozhodnutí na stavbu infrastruktury a RD bude tato podmínka i v 



tomto rozhodnutí. Z tohoto důvodu nemůže být pozemek p.č. 152/6 orná půda o výměře 154 m2 

předmětem převodu.   

Na základě výše uvedeného byly předloženy k rozhodnutí Radě města Přerova dne 15.04.2021 3 

varianty návrhu na usnesení:  

Varianta I navrhovala zrušení výběrového řízení a schválení nového záměru prodeje pozemků přímo 

společnosti Teplo - Chlad, s.r.o. Nadále bude jednáno o prodeji všech pozemků jen jednomu 

kupujícímu. Tato varianta by mohla přinést pozitiva ohledně zjednodušení vybudování potřebné 

infrastruktury. Účastnický poplatek za zrušené výběrové řízení byl vrácen všem účastníkům. 

  

Varianta II navrhovala zrušení všech výběrových řízení právě s ohledem na existenci sporu ohledně 

účelové komunikace. V tomto sporu lze očekávat soudní spor započatý ve správním řízení neúspěšnou 

stranou. Z důvodu právní nejistoty budoucích kupujících není vhodné pozemky prodávat, byť jako 

vlastníkovi nám nyní nic nebrání. 

  

Varianta III navrhovala prodej pozemků účastníkům výběrových řízení, kteří učinili nejvyšší nabídky, 

i přes zahájené řízení o existenci účelové komunikace.  

  

Rada města Přerova na svém jednání dne 15.04.2021 zrušila výběrové řízení vyhlášené dne 15.1.2021 

na prodej pozemků p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68m2, p.č. 

157/6 orná půda o výměře 723 m2, p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o 

výměře 36 m2, p.č. 171/1 ost. plocha o výměře 532 m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m2, p.č 

170/3 ost. plocha o výměře 111 m2, p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2, p.č. 152/5 orná půda o 

výměře 946 m2, p.č. 152/6 orná půda o výměře 154 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerova a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného 

převodu nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 167/1 orná půda o 

výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68m2, p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2, p.č. 152/7 

orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2, p.č. 171/1 ost. plocha o výměře 532 

m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře 383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře 111 m, p.č. 157/3 orná 

půda o výměře 1016 m2, p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova í do 

vlastnictví TEPLO – CHLAD s.r.o., IČ 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov. 

  

Po rozhodnutí Rady města Přerova byli žadatelé s touto informací obeznámeni a byly jim vráceny 

účastnické poplatky.  

  

Následně dne 4.5.2021 proběhlo jednání za účasti radního Michala Záchy, zástupců odboru správy 

majetku a komunálních služeb a některými vlastníky sousedních rodinných domů (manželé Ing. F*** 

H***a Ing. M*** H*** a jejich právní zástupce, J*** M*** a Ing. V*** Z***). Na tomto jednání 

byli přítomní seznámeni s dosavadním průběhem věci a s nabídkou společnosti TEPLO - CHLAD 

s.r.o. Z diskuse na tomto jednání vyplynulo, že pokud bude s budoucím kupujícím stavebních celků 

smluvně ošetřena garance zajištění přístupu do zahrad a garance veřejného užívání části pozemku 

tvořícího tento přístup, je toto řešení pro vlastníky sousedních pozemků přijatelné. V případě, že se 

nepodaří dohodnout na zmiňovaném postupu (ať už s budoucím kupujícím, či s vlastníky sousedních 

zahrad), bude pokračováno v řízení o určení existence trvale užívané účelové komunikace v k.ú. 

Kozlovice u Přerova vedoucí z ul. Na Zábraní k jednotlivým zahradám vlastníků rodinných domů na 

ul. Grymovská zahájeném Magistrátem města Přerova dne 16.02.2021. Bylo dohodnuto, že vlastníci 

sousedních zahrad zašlou radnímu Michalu Záchovi stanovisko s požadavky na specifika a parametry 

přístupové komunikace a v souladu s výše uvedeným sdělením bude statutární město Přerov dále 

jednat s možným budoucím kupujícím o jeho zájmu a podmínkách dodržení tohoto závazku.  

Právní zástupkyní manželů H*** bylo zasláno stanovisko ke specifikaci přístupové komunikace, kdy 

bylo sděleno, že zaslané grafické znázornění přístupu k zahradám RD je výlučně podkladem pro 

možnost nalezení nesporného řešení celé věci, když toto znázornění nekoresponduje s dle nich 

tvrzenou účelovou komunikací tak, jak je patrná v terénu a jak je dlouhodobě užívána. V příloze č. 3 

vyznačená přístupová cesta kopíruje hranici plotů zahrad ve vzdálenosti 3 m, žádné konkrétní 

požadavky na zpevnění cesty nejsou uplatňovány, jedná se o zachování veřejného přístupu a akceptaci 

cesty, jejíž částečné přemístění by byli klienti ochotni v rámci uspořádání území budoucím 



developerem akceptovat na hranici jejich pozemků. Tento návrh přístupové komunikace byl 

odsouhlasen také Ing. V***Z*** a J*** M***. V grafickém návrhu je nákres přístupové komunikace 

protažen až k pozemkům p.č. 150 a p.č. 148 v k.ú. Kozlovice u Přerova, byť zájem těchto sousedních 

vlastníků o pokračování komunikace nebyl dle vyjádření Ing. Z***o potvrzen. 

  

Na základě těchto skutečností a návrhu sousedních rodinných domů proběhlo jednání se společností 

TEPLO - CHLAD s.r.o. Na tomto jednání byla společnosti sdělena konkretizace požadavků vlastníků 

sousedních rodinných domů. Společnost TEPLO - CHLAD s.r.o. potvrdila svůj trvající zájem i záměr 

na koupi všech stavebních celků za akceptace sdělených podmínek zachování přístupu. 

  

V případě schválení záměru úplatného převodu pozemků uvedených v návrhu na usnesení společnosti 

TEPLO - CHLAD s.r.o. se bude odbor správy majetku a komunálních služeb zabývat návrhem 

odpovídající smluvní dokumentace, která bude zajišťovat požadavky vlastníků sousedních nemovitých 

věcí na zajištění přístupu.  

  

Pro úplnost Odbor správy majetku a komunálních služeb uvádí, že nesouhlasí s tvrzenou 

existencí účelové komunikace, kdy dle našeho názoru nejsou pro vznik účelové komunikace 

naplněny všechny její zákonné předpoklady. Dále uvádíme, že někteří vlastníci sousedních 

zahrad byli opakovaně vyzývání k odstranění odpadů uložených na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Přerova uvedených v návrhu na usnesení. A následně z důvodu nesjednání 

nápravy bylo podáno oznámení Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče k zahájení řízení 

pro porušení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

právních předpisů. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předložen k projednání záměr úplatného převodu nemovitých 

věcí v k.ú. Kozlovice z vlastnictví statutárního města Přerova pro výstavbu rodinných domů v 

k.ú. Kozlovice společnosti TEPLO - CHLAD s.r.o.  

 

 


