
Pořadové číslo:  26/3.1.5. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 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 z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 786 

orná půda o výměře 2729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví pana T*** M***. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 10. jednání dne 3.6.2022, doporučila rozdělit pozemek 

dle územní studie veřejného prostranství v místní části Přerov IV-Kozlovice a oddělenou část 

pozemku vymezenou dle této studie pro stavbu RD odprodat formou výběrového řízení. 

 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice byl požádán o vyjádření. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb souhlasí se stanoviskem koordinační skupiny. 

 

Dále odbor správy majetku a komunálních služeb uvádí, že v roce 2021 již žádost totožného žadatele o 

odprodej celého pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova obdržel. Zastupitelstvo města Přerova 

na svém 20. zasedání dne 6.9.2021 záměr úplatného převodu neschválilo. 

 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 39. zasedání konaném dne 29.6.2022 doporučila Radě 

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

úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 786 orná půda o výměře 2729 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 90. schůzi konané dne 4.8.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 786 orná 

půda o výměře 2729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 786 orná půda o celkové výměře 2.729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází v 

místní části Kozlovice za rodinnými domy v ul. Tučínská a je obdělávaný k zemědělským účelům 

společností Agras Želatovice a.s. Pozemek je ve vlastnictví SMPr. 

  

Magistrát města Přerova obdržel opětovnou žádost pana T*** M***, bytem ***, Přerov IV-

Kozlovice, 750 02 Přerov o odprodej pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova za účelem 

výstavby rodinného domu. 

  

Koordinační skupina doporučila rozdělit pozemek dle územní studie veřejného prostranství v místní 

části Přerov IV-Kozlovice a oddělenou část pozemku vymezenou dle této studie pro stavbu RD 

odprodat formou výběrového řízení. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb pro úplnost uvádí, že v roce 2021 již byla žádost pana 

M*** o odprodej pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova řešena. Zastupitelstvo města Přerova 

na svém 20. zasedání dne 6.9.2021 záměr úplatného převodu neschválilo. Důvodem bylo, že pozemek 

navazuje na lokalitu plánované výstavby rodinných domů v ul. Na Zábraní. Část pozemku je určena k 

výstavbě rodinného domu a část pro veřejné prostranství. Část pozemku určená pro veřejné 

prostranství by měla zůstat ve vlastnictví statutárního města Přerova. Bylo doporučeno, že by bylo 

vhodné nejdříve provést rozdělení pozemku a následně na prodej jeho části určené k výstavbě vyhlásit 

výběrové řízení. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu nemovité věci – 

pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova, z důvodu 

obdržení žádosti o odkup.  

 

 


