
Pořadové číslo:  26/3.1.6. 

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 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 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém 9. jednání dne 19. 5. 2022 projednala předmětnou žádost a konstatovala, 

že není nezbytně nutné, aby město Přerov tento pozemek vlastnilo. Jedná se o pozemek, jenž není 

dotčen žádnými rozvojovými záměry města Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 38. zasedání konaném dne 1. 6. 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 Přerova na své 88. schůzi konané dne 30. 6. 2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod předmětného pozemku do 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Místní výbor Kozlovice 

Místní výbor Kozlovice byl požádán o stanovisko. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb akceptuje stanovisko koordinační skupiny a doporučuje 

záměr StMPr – úplatný převod předmětného pozemku do vlastnictví StMPr – 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. Jedná se o zalesněný pozemek, jenž 

je dle územního plánu vymezen pro plochy krajinné zeleně s umístěním biocentra. 

  

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

04817320. 

  

Společnost VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320 nabídla odprodej 

pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova v prosinci 

roku 2021, a to za cenu ve výši 389,00 Kč/m2, tj. celkem 495.586,00 Kč. Zastupitelstvo města Přerova 

na svém 23. zasedání dne 28. února 2022 usnesením č. 2415/23/3/2022 neschválilo záměr statutárního 

města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 665/29 do majetku statutárního města Přerova. 

  

Dne 3. 5. 2022 oslovila společnost VIAGEM a.s. odbor správy majetku znovu, a to s nabídkou na 

odprodej pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova za 

nižší nabídkovou cenu, konkrétně ve výši 284,00 Kč/m2, tj. celkem 361.179,00 Kč. 

  

Dne 16. 5. 2022 pak ze strany vlastníka pozemku přišla třetí nabídka na odprodej pozemku p.č. 665/29 

v k.ú. Kozlovice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova, a to za ještě nižší nabídkovou 

cenu ve výši 256,00 Kč/m2, tj. celkem 325.634,00 Kč.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr statutárního města Přerova – úplatný 

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

města Přerova.  

 

 


