
Pořadové číslo:  24/3.6.1. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura Losy Kozlovice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů (SO 106 

Rozvody VO), vybudovaného na částech pozemků p.č. 51/4, p.č. 106/23, p.č. 106/12, p.č. 

106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/19, p.č. 106/5, p.č. 106/20, p.č. 106/24, p.č. 106/3, 

p.č. 106/1 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví stavebníka – společnosti Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 do majetku 

statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.210,- Kč včetně DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 106 Rozvody VO), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod komunikace (SO 101 Komunikace) vybudované na pozemcích p.č. 

51/4, p.č. 109/2, p.č. 109/1, p.č. 631, p.č. 801, p.č. 106/23, p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 

106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/5, p.č. 106/4, p.č. 106/20, p.č. 106/19, p.č. 106/18, p.č. 106/24, 

p.č. 106/3, p.č. 106/1, p.č. 106/6 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví stavebníka – 

společnosti Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 

5585279 do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.210,- Kč včetně 

DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 



uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 101 Komunikace), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

3. schvaluje úplatný převod dešťové kanalizace (SO 107d Kanalizace dešťová) vybudované na 

pozemcích p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/5, p.č. 106/19, p.č. 106/4, 

p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a stávajícího úseku dešťové 

kanalizace ocel DN 400 uloženého na pozemcích p.č. 623/1, p.č. 624/5, p.č. 684/17, p.č. 

684/1 a p.č. 106/19 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 do majetku 

statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 1.210,- Kč včetně DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 107d Kanalizace dešťová), pasport a zhodnocení stávajícího stavu funkčnosti stávajícího 

úseku dešťové kanalizace, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

4. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 109/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca     

17 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z podílového spoluvlastnictví: 

  

D*** K***, bytem ***, k id 499/5000 

  

P*** K***, bytem ***, k id 899/10000 

  

Manželů J*** a V*** K***, oba bytem ***, k id 1433/10000 

  

S***L***, bytem ***, k id 1047/10000 

  

J*** R***, bytem ***, k id 1107/10000 

  

Manželů V*** a A*** S***, oba bytem ***, k id 251/2500 

  

Manželů J*** a M*** S***, oba bytem ***k id 197/2000 

  

T*** S***, bytem ***, k id 1009/10000 

  

V***S***, bytem ***, k id 1029/10000 

  

V*** V***, bytem ***, k id 489/10000 

  

M*** V***, bytem ***, k id 1029/20000 

  

do vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi spoluvlastníky pozemku 

p.č. 109/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova (jako budoucími dárci) a statutárním městem Přerov 

(jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne 

uzavření kupní smlouvy na převod SO 101 Komunikace do vlastnictví statutárního města 

Přerov (dle bodu 2. návrhu usnesení), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací 

smlouvy. 

 



5. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 106/23 ostatní plocha o výměře cca 23 m2, části 

p.č. 106/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 92 m2, p.č. 106/22 ostatní plocha o 

výměře 91 m2, části p.č. 106/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 418 m2, p.č. 106/21 

ostatní plocha o výměře 145 m2, p.č. 106/5 ostatní plocha o výměře 425 m2, části p.č. 106/4 

ostatní plocha o výměře cca 373 m2, části p.č. 106/20 ostatní plocha o výměře cca 18 m2, 

části p.č. 106/19 ostatní plocha o výměře 372 m2, části p.č. 106/18 ostatní plocha o výměře 

cca 37 m2 , části p.č. 106/24 ostatní plocha o výměře cca 2141 m2, části p.č. 106/3 ostatní 

plocha o výměře cca 373 m2, části p.č. 106/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 658 

m2, části p.č. 106/6 o výměře cca 2 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

společnosti Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 

5585279 do majetku statutárního města Přerova.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy na převod SO 106 Rozvody VO, SO 

101 Komunikace a dešťové kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 1., 

2. a 3. návrhu usnesení), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina projednala záležitost napojení nové lokality na místní komunikaci na 13. jednání 

dne 1.10.2021 s kladným stanoviskem.  

 

Stanovisko městské architektky 

Návrh předkládá zastavovací situaci lokality pro rodinné bydlení. Základní osnovou území jsou dvě 

souběžná ulicové veřejná prostranství o šířce 9m. Pozemek komunikace a inženýrských sítí je doplněn 

o veřejné prostranství na jednotlivých pozemcích budoucích stavebníků, pomocí vymezeného 

regulativu uliční / stavební čáry. Zeleň „předzahrádek“ objektů dotváří veřejné prostranství ulice. 

Lokalita má definovány základní pozice vjezdů na pozemek, a dále stanoven regulativ charakteru 

zástavby v textové části, a to z pohledu podlažnosti a určení sedlové střechy. Lokalita je napojena na 

stávající komunikace, včetně chodníků. Lokalita je navržena jako obytná zóna. Předložené řešení 

vypořádalo dříve stanovené podmínky a doporučení a dále byly doplněny požadované základní 

regulativy v území. K předloženému řešení nemá dalších připomínek.  

Jako budoucí správce navrhované komunikace, vedení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace 

konstatuje, že předkládané řešení zahrnuje připomínky odboru a stavební objekty splňují předpoklady 

pro budoucí převzetí do majetku města. Oddělení dopravy požaduje, aby komunikace byla převzata do 

majetku až po dokončení všech staveb rodinných domů, neboť ze zkušenosti oddělení povrch z 

betonové dlažby bývá při častém pojezdu těžkých nákladních vozidel, které budou při výstavbě 

jednotlivých RD využívány, často poškozen. Tím to by městu vznikaly zbytečné náklady na údržbu – 

tato podmínka je součástí smluvního ujednání. Oddělení správy ostatního majetku žádalo v souvislosti 

s realizací nového úseku dešťové kanalizace – odvodnění navrhované komunikace – převod i 

stávajícího úseku této dešťové kanalizace, na který je nový úsek napojován, a který je v majetku 

investora a tento s tímto převodem souhlasil – převod je součástí bodu 2. návrhu usnesení. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Z časových důvodů nebyla záležitost komisi k projednání předložena. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova bude záležitost úplatných převodů kabelového vedení, veřejného osvětlení, 

komunikace a dešťové kanalizace, bezúplatných převodů částí pozemku v k.ú. Kozlovice u Př. a dále 



zřízení věcných břemen provozování dešťové kanalizace projednávat na své schůzi dne 20.4.2022. 

Výsledek rozhodnutí RM bude zpravodajem sdělen při jednání ZM.  

 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice ve vyjádření požadoval prověřit, zda navrhovaný úsek prodloužení 

komunikace Za Vrbím svými parametry zohledňuje skutečnost, že komunikace slouží jako příjezd 

zemědělské techniky pro obhospodařování půdních celků za stávající zástavbou ulice Za Vrbím. Toto 

bylo oddělením dopravy prověřeno s tím, že navržená konstrukce prodloužení místní komunikace 

splňuje parametry pro možnost přejezdu zemědělské techniky. Dále výbor vyslovil dotaz na budování 

chodníků v rámci projektu, zde bylo sděleno, že investor počítá s vybudováním dvou úseků 

navazujících na chodník u autobusové točny v ul. Na Vrbovcích, které zajistí bezpečný pohyb chodců 

na prodlouženém úseku komunikace. V nově budované ulici s novými RD investor s chodníky 

nepočítá, dle zákonné úpravy není jejich vybudování nutné.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Jako budoucí správce navrhované komunikace, vedení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace 

konstatuje, že předkládané řešení zahrnuje připomínky odboru a stavební objekty splňují předpoklady 

pro budoucí převzetí do majetku města. Oddělení dopravy požaduje, aby komunikace byla převzata do 

majetku až po dokončení všech staveb rodinných domů, neboť ze zkušenosti oddělení povrch z 

betonové dlažby bývá při častém pojezdu těžkých nákladních vozidel, které budou při výstavbě 

jednotlivých RD využívány, často poškozen. Tím to by městu vznikaly zbytečné náklady na údržbu – 

tato podmínka je součástí smluvního ujednání. Oddělení správy ostatního majetku žádalo v souvislosti 

s realizací nového úseku dešťové kanalizace – odvodnění navrhované komunikace – převod i 

stávajícího úseku této dešťové kanalizace, na který je nový úsek napojován, a  který je v majetku 

investora a tento s tímto převodem souhlasil – převod je součástí bodu 2. návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 

připravuje v lokalitě bývalého zemědělského areálu situovaného na severovýchodním okraji místní 

části Kozlovice novou lokalitu rodinných domů. Společnost zadala zpracování dokumentace pro 

vybudování infrastruktury pro tuto novou lokalitu rodinných domů zvanou „Losy“, která řeší dopravní 

a technické napojení budoucích rodinných domů. Dle této dokumentace stavby 

„INFRASTRUKTURA LOKALITY „LOSY“ KOZLOVICE" by v lokalitě bylo vybudováno 29 RD, 

pro které bude nutno vybudovat novou infrastrukturu – nové komunikace, kanalizace dešťová i 

splašková, přípojky NN, přípojky vody, veřejné osvětlení a přípojky optického kabelu.  

  

Uvedená stavba z části zasahuje do pozemků v majetku statutárního města Přerova – p.č. 51/4, p.č. 

109/2, p.č. 631 a p.č. 801 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, dále se nachází na pozemcích v majetku 

investora a dále je stavbou dotčen pozemek p.č. 109/1 v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob – 

vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 136 a 137 (Na Vrbovcích 14 a 16) v Přerově VI- 

Kozlovicích. 

  

Společnost Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 

zadala zpracování dokumentace stavby „Infrastruktura lokality „LOSY“ Kozlovice“, a předložila tuto 

dokumentaci statutárnímu městu Přerov k vyjádření, kdy následně byla dokumentace dle připomínek 

dotčených orgánů státní správy a městské architektky a odboru správy majetku upravena a doplněna. 

  

Nyní společnost předložila upravenou dokumentaci se žádostí o vydání souhlasu s realizací stavby na 

pozemcích v majetku města a s nabídkou převodu nové vybudované komunikace, úseku dešťové 

kanalizace a veřejného osvětlení do majetku statutárního města Přerova. 



 SO 106 Rozvody VO – řeší instalaci nového veřejné osvětlení pro novou lokalitu RD v lokalitě 

„Losy“ v místní části Kozlovice. Jedná se o osvětlení místních komunikací v zástavbě RD za snížené 

viditelnosti a přístupové komunikace. Napojení veřejného osvětlení bude provedeno z nové 

rozpojovací skříně umístěné v ulici Na Vrbovcích. Veřejné osvětlení bude řešeno uličními svítidly 

LED, která budou umístěna na sadových bezpaticových dvoustupňových stožárech výšky 5 m, ve 

vzdálenosti cca 30 m. Veřejné osvětlení bude provedeno v souladu s požadavky Technických služeb 

města Přerova a požadavky na použití svítidel ve městě. 

  

Veřejné osvětlení je vybudováno na pozemcích p.č. 51/4, p.č. 106/23, p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 

106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/19, p.č. 106/5, p.č. 106/20, p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, kdy pozemek p.č. 51/4 v k.ú. Kozlovice u Přerova je v majetku statutárního 

města Přerova a zbývající pozemky jsou v majetku investora a části těchto pozemků dotčených 

vedením VO, jsou předmětem bezúplatného převodu do majetku města dle bodu 5. návrhu usnesení. 

  

SO 101 Komunikace - bude napojena na stávající místní komunikaci ulice Na Vrbovcích. Je navržena 

jako účelová obousměrná v šířce 5 m, jednopruhová s převážně uvažovaným pojezdem osobních 

automobilů. V rámci stavby budou vytvořena dvě místa pro osazení kontejneru pro tříděný odpad. 

  

Komunikace bude vybudována na pozemcích p.č. 51/4, p.č. 109/2, p.č. 109/1, p.č. 631, p.č. 801, p.č. 

106/23, p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/5, p.č. 106/4, p.č. 106/20, p.č. 

106/19, p.č.č 106/18, p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1, p.č. 106/6 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Pozemky p.č. 51/4, p.č. 109/2, p.č. 631, p.č. 801 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, pozemek p.č. 109/1 je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků bytových 

jednotek v domě č.p. 136 a 137 (Na Vrbovcích 14 a 16) v Přerově VI-Kozlovicích. Zbývající pozemky 

jsou ve vlastnictví investora stavby. 

  

Pozemky dotčené vlastním tělesem komunikace včetně částí veřejného prostranství se sítěmi v šíři 2 m 

na každou stranu podél této komunikace, které nejsou ve vlastnictví statutárního města Přerova, budou 

předmětem převodu do vlastnictví statutárního města Přerova dle bodů 4 a 5. návrhu usnesení. 

  

SO 107d Kanalizace dešťová – řeší bezpečné odvedení odpadních srážkových vod z řešené lokality 

určené pro zástavbu rodinnými domy. Jedná se o odvedení vod z navržených zpevněných ploch – 

komunikací a dále napojení přípojek dešťové kanalizace z jednotlivých pozemků určených pro 

zástavbu RD. Součástí objektu je vsakovací objekt, ze kterého bude vedeno bezpečnostní přepadové 

potrubí vyústěné do stávající dešťové kanalizace, která dále odvádí dešťové vody do toku Lučnice. 

  

Kanalizace bude vybudována na pozemcích p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 

106/5, p.č. 106/19, p.č. 106/4, p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, které 

jsou ve vlastnictví investora a části dotčené touto kanalizací budou předmětem převodu do vlastnictví 

statutárního města Přerova dle bodu 5. návrhu usnesení. Jeden úsek kanalizace před zaústěním do 

stávajícího napojovacího místa dešťové kanalizace se nachází na části pozemku p.č. 106/19 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví investora, která není předmětem převodu do vlastnictví statutárního 

města Přerova dle bodu 5. návrhu usnesení. Umístění kanalizace bude ošetřeno zřízením bezplatné 

služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova s předchozím uzavřením smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 6. návrhu usnesení. 

  

Oddělení správy ostatního majetku odboru správy majetku a komunálních služeb v souvislosti s 

realizací a budoucím převzetím nového úseku dešťové kanalizace žádalo investora o převod i 

stávajícího úseku této dešťové kanalizace vedené v pozemcích p.č. 623/1, p.č. 624/5, p.č. 684/17, p.č. 

684/1 a p.č. 106/19 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, na který je nový úsek napojován a který je v 

majetku investora, a tento s bezúplatným převodem tohoto úseku dešťové kanalizace souhlasil.  

  

Převod obou úseků dešťové kanalizace je předkládán v bodě 3. návrhu usnesení. 

  

Jeden úsek nové dešťové kanalizace - před zaústěním do stávajícího napojovacího místa dešťové 



kanalizace - se nachází na části pozemku p.č. 106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví 

investora, která není předmětem převodu do vlastnictví statutárního města Přerova dle bodu 5. návrhu 

usnesení.  

  

Stávající úsek dešťové kanalizace je uložen na pozemcích p.č. 623/1, p.č. 624/5, p.č. 684/17 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, které jsou ve vlastnictví Ing. F*** V***, bytem *** a dále na části pozemku p.č. 

106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví investora a na pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví Olomouckého kraje. 

  

Umístění kanalizace na pozemcích, které nejsou a nebudou v majetku města, bude ošetřeno zřízením 

bezplatné služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova s předchozím uzavřením smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, které byly předloženy ke schválení Radě 

města Přerova na její schůzi dne 20.4.2022. 

  

V souladu s Vnitřním předpisem 13/2017 "Zásady statutárního města Přerov pro převod nově 

budované infrastruktury do majetku města", investor převede vybudovanou infrastrukturu do majetku 

statutárního města Přerova, kdy kupní cena činí 1% prokazatelně vynaložených nákladů na realizaci, 

maximálně 50.000,- Kč bez DPH. Společnost Investment Kozlovice s.r.o. souhlasila s převodem 

komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace za cenu 1000,- Kč za každý stavební objekt 

navýšených o příslušnou sazbu DPH. Dále v souladu s tímto vnitřním předpisem společnost 

Investment Kozlovice s.r.o. daruje statutárnímu městu Přerov pozemky dotčené komunikací včetně 

plochy podél této komunikace v šíři 2 m, které bude tvořit veřejné prostranství se sítěmi. Dle 

požadavku oddělení správy ostatního majetku odboru správy majetku a po dohodě s investorem, je 

součástí převáděné infrastruktury i stávající úsek dešťové kanalizace s vyústěním do toku Lučnice, na 

který je převáděný nový úsek dešťové kanalizace napojován. 

  

Převod bude realizován tak, že nejprve budou uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách kupních a 

budoucí darovací smlouvě a po splnění podmínek pro užívání dokončených staveb budou uzavírány 

kupní smlouvy na převod infrastruktury a následně i darovací smlouva na převod pozemků pod 

komunikací do majetku města. Po uzavření těchto smluv uzavře odbor správy majetku s investorem 

smlouvu o právu provést stavbu na realizaci stavby na pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova. 

  

V případě komunikace - dle požadavku oddělení dopravy odboru správy majetku bude tato převzata 

do majetku až po dokončení staveb všech rodinných domů v lokalitě. 

  

Po nabytí vlastnického práva k převáděné infrastruktuře bude tato předána do správy Technických 

služeb města Přerova s.r.o. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán bezúplatný převod pozemků pod budoucí 

komunikací pro novou lokalitu rodinných domů, která bude realizována v okrajové části místní 

části Kozlovice – Losy, a úplatný převod infrastruktury (komunikace, dešťové kanalizace a 

veřejného osvětlení) vybudované pro tyto nové rodinné domy do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

 


