
Pořadové číslo:  22/3.1.1. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 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 nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 802 ostatní plocha, 

neplodná půda o výměře 4981 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 12. jednání dne 17.9.2021 projednala předmětnou žádost. Dle územního 

plánu je pozemek vymezen z části v ploše krajinné zeleně s umístěním biocentra, z části v ploše 

vymezené pro plochy veřejných prostranství pro dopravu s umístěním přeložky silnice II/434.  

Dle vyjádření odd. ochrany životního prostředí (pana RNDr. Ehla) ze dne 22.9.2021 je parcela 

součástí biocentra v rámci ÚSES dle územního plánu – je v celé ploše zarostlá porostem dřevin – bez 

inventarizace dřevin i podrostu nelze hodnotit, zda je žádoucí jej nahradit vodní plochou a plochu 

poničit stavební činností. Odstraněný porost bude v každém případě nezbytné v blízkosti nahradit – 

investor by musel zajistit. Logičtější se jeví vybudování vodní plochy v sousedství daného porostu. 

Také by bylo nutné znát stanovisko Povodí Moravy jako správce zdrojového toku Lučnice a dále není 

jasné řešení pozemku p.č. 803. Pozemky pro prvky ÚSES se obecně v každé pozemkové úpravě 

převádí do majetku obcí a ne naopak. Investor musí být srozuměn, že plochu nebude možné komerčně 

využívat, a to včetně komerčního chovu ryb a rekreace. Rovněž není zmíněno řešení a zakomponování 

dopravního záměru dle územního plánu. Bez předložení dokumentace a podmínek provedení záměru 

včetně odpovědí na výše uvedené nelze zaujmout kladné stanovisko.  

Koordinační skupina s ohledem na vyjádření oddělení ochrany životního prostředí nedoporučuje 

převod pozemku. 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 30. zasedání konaném dne 6.10.2021 doporučila Radě 

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

úplatný převod předmětného pozemku z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Rada města Přerova 

Rada města na své 72. schůzi konané dne 20.10.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 802 ostatní plocha, 

neplodná půda o výměře 4981 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice s převodem pozemku nesouhlasí. 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku s ohledem na vyjádření koordinační skupiny doporučuje záměr StMPr – 

úplatný převod pozemku na základě žádosti neschválit. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 802 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 4981 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova se nachází v severovýchodní části místní části Kozlovice v blízkosti křižovatky silnice II/434 

do obce Radslavice a silnice do obce Grymov. Na pozemku se nachází náletové dřeviny přiléhající k 

vodnímu toku Lučnice. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Dle územního plánu je pozemek vymezen z části pro plochy veřejně přístupných prostranství pro 

dopravu a z části pro plochy krajinné zeleně s umístěním biocentra. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila společnost GRÁC REALTY s. r. o., Grymovská 256/1a, Přerov 

IV – Kozlovice, 750 02 Přerov, IČ: 294 52 945 se žádostí o koupi pozemku p.č. 802 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova do svého vlastnictví. Společnost má zájem pozemek využít k vybudování rybníku či malé 

vodní nádrže v souladu s výzvou Ministerstva zemědělství „Podpora retence vody v krajině – rybníky 

a vodní nádrže“. Má zájem se ucházet o příslušnou dotaci, příp. bude financovat z vlastních zdrojů. 

Součástí realizace by byla i výsadba doprovodné zeleně. Záměrem společnosti je podpora retence a 

akumulace vody v krajině formou výstavby vodní plochy. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

pozemku s náletovými dřevinami vklíněného mezi vodní tok a zemědělské pozemky v místní 

části Kozlovice z vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 


