
Pořadové číslo:  23/3.1.1. 

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 18.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

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 do vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 665/29 trvalý travní 

porost o výměře 1274 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., 

Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320, do majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 1. jednání dne 7.1.2022 projednala předmětnou žádost a nedoporučila 

výkup předmětného pozemku. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 33. zasedání konaném dne 12.1.2022 doporučila Radě 

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

úplatný převod předmětného pozemku do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Rada města Přerova 

Rada města na své 78. schůzi konané dne 27.1.2022 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

předmětného pozemku do majetku statutárního města Přerova. 

 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice vzal předmětnou žádost na vědomí. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Z leteckého snímku není zcela jednoznačné, zda do uvedeného pozemku nezasahuje část účelové 

komunikace, nicméně navazující části této komunikace nejsou v majetku města a primárně tato 

komunikace slouží jako dopravní obslužnost pozemků zahrádek v lokalitě pod nemocnicí. Pozemek 

p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku města vymezený dle KN pro komunikaci má 

dostatečnou šířku (cca 5m). Odbor správy majetku doporučuje záměr StMPr – úplatný převod 

pozemku do vlastnictví SMPr na základě žádosti neschválit. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 665/29 trvalý travní porost o celkové výměře 1274 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova se 

nachází v lokalitě zahrádkářské kolonie pod nemocnicí v Přerově. Na pozemku se nachází náletové 

dřeviny, na části zřejmě odstavují vozidla uživatelé sousedních zahrádek. 

Pozemek je ve vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 

04817320. 

Dle územního plánu je pozemek vymezen pro plochy krajinné zeleně s umístěním biocentra, pozemek 

se nachází v záplavovém území. 

  

Na odbor správy majetku se obrátila společnost VIAGEM a.s., Sokolská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 

8, IČ: 04817320 s nabídkou odprodeje pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví 

statutárního města Přerova. Společnost uvedla nabídkovou cenu ve výši 389,00 Kč/m2, tj. celkem 

495.586,00 Kč. 

  

  

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

pozemku v lokalitě zahrádkářské kolonie pod nemocnicí v Přerově do vlastnictví statutárního 

města Přerova.  

 

 


