
Pořadové číslo: 5/3.8.1.

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 3.4.2015

Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Věcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                              

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky ve smyslu ust. § 1274 NOZ a 
cesty ve smyslu ust. § 1276 NOZ k tíži pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí, ve 
vlastnictví pana V***M***, ve prospěch pozemku označeného geometrickým 

plánem č. 1132-92/2014 jako pozemek p.č. 453/1, o výměře 750 m2, v k.ú. 
Předmostí, ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení služebnosti ve znění dle přílohy č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou a úplatně, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene byla 
stanovena dohodou ve výši 100,- Kč. Rozsah věcného břemene je vyznačen 
geometrickým plánem č. 1099-38/2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb



Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit zřízení věcného břemene -
služebnosti v rozsahu dle návrhu usnesení. Věcné břemeno - služebnost stezky se zřizuje za 
účelem zajištění přístupu k obecnímu pozemku, který vzniká realizací úplatného převodu částí 
pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí, který byl schválen Zastupitelstvem 
města Přerova na 25. jednání dne 15.9.2014. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost na 13. schůzi dne 24.3.2015.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 452/1, orná půda, o celkové výměře 4562 m2 v k.ú. Předmostí se nachází mezi 
zástavbou rodinných domů ulice Popovická v místní části Přerov-Předmostí. Vlastníkem 
tohoto pozemku je pan V*** M***, bytem ***. Pozemek je zatížen věcným břemenem –
služebností – práva chůze a jízdy ve prospěch sousedního pozemku p.č. 453/1, orná půda, o 

celkové výměře 632 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Statutární město Přerov, jako vlastník pozemků p.č. 453/1, orná půda, o celkové výměře 623 

m2 a p.č. 453/3, orná půda, o celkové výměře 588 m2 oba v k.ú. Předmostí, nemělo v 
minulosti zajištěn právně přístup na tyto pozemky z veřejné komunikace. Při jednání o 
převodu části jednoho z těchto pozemků – p.č. 453/1 - vlastníku sousední nemovitosti, panu 
V*** M***, bylo sjednáno, že pan V*** M***, jako vlastník pozemku p.č. 452/1, zřídí 
věcné břemeno práva chůze a jízdy přes tento svůj pozemek na pozemek p.č. 453/1 ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. Zřízení tohoto věcného břemene bylo podmínkou 
udělení souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemku p.č. 453/1 a bez něhož by převod 
nemohl být realizován. 
Rozsah věcného břemene byl vyznačen geometrickým plánem č. 1099-38/2014, kdy tímto 
geometrickým plánem byla také z pozemku p.č. 453/1 oddělena část převáděná do vlastnictví 
p. V*** M***Hodnota věcného břemene byla znaleckým posudkem stanovena ve výši 
30.500,- Kč. 
Věcné břemeno bylo zřízeno na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
uzavřené dne 13.11.2013 mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím a oprávněným z 
věcného břemene) a panem V*** M***, bytem *** (jako kupujícím a povinným z věcného 
břemene), kdy uvedený převod a zřízení věcného břemene schválila Rada města Přerova na 
76. schůzi dne 2.10.2013 a Zastupitelstvo města Přerova na 20. zasedání dne 21.10.2014. 
Odbor správy majetku následně řešil žádost souseda p. V***. M***pana Ing. R*** K***, 
bytem ***, vlastníka pozemku p.č. 453/4 a pozemku p.č. st. 462 s domem č.p. 414 v k.ú. 
Předmostí, o převod částí pozemku p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí. Pan K*** má 
záměr pozemky využít k rozšíření své zahrady u svého rodinného domu. Po schválení záměru 
převodu předmětných částí pozemků byl zpracován geometrický plán č. 1132-92/2014, 

kterým byl z pozemku p.č. 453/1 oddělen díl "b" o výměře 237 m2 a z pozemku p.č. 453/3 díl 

"d" o výměře 223 m2. Úplatný převod dílů "b" a "d" o celkové výměře 460 m2 byl schválen 
na 25. jednání Zastupitelstva města Přerova dne 15.9.2014. 
S ohledem na skutečnost, že výše zmíněným geometrickým plánem se navrhuje rozdělení 
pozemku p.č. 453/1, v jehož prospěch bylo zřízeno věcné břemeno přístupu přes pozemek p.č. 
452/1, a to na díly, které se následně slučují do pozemků – jednak p.č. 453/4 (vlastník p. 
K***), jednak p.č. 453/3 (vlastník město), ke kterým uvedené věcné břemeno nebylo zřízeno, 
není možno uvedený geometrický plán společně s kupní smlouvou takto zapsat do katastru 



nemovitostí. Geometrický plán však nebylo možno zpracovat jiným způsobem, neboť 
stavební úřad by nevydal souhlas s rozdělením pozemků, který je podmínkou zápisu kupní 
smlouvy do katastru nemovitostí. Řešením je přistoupení pana V*** M*** ke kupní smlouvě 
s panem Ing. R*** K***v tom smyslu, že nejprve bude věcné břemeno zřízené k tíži 
pozemku p.č. 452/2 ve prospěch pozemku p.č. 453/1 zrušeno, následně budou díly „b“ a „d“ 
převedeny do vlastnictví p. Ing. R*** K*** se současným zápisem geom. plánu č. 1132-
92/2014 do katastru nemovitostí a poté bude opět zřízeno věcné břemeno v rozsahu geom. 
plánu č. 1099-38/2013 k tíži pozemku p.č. 452/1 ve prospěch pozemku p.č. 453/1 (který 
vznikl sloučením dílu „a“ a dílu „c“ dle geom.plánu č. 1132-92/2014 a zůstává v majetku 
města). 
Zrušení věcného břemene a uzavření dohody o zrušení věcného břemene mezi panem V*** 
M*** (jako povinným z věcného břemene) a statutárním městem Přerov (jako oprávněným z 
věcného břemene) projednala Rada města Přerova na 13. schůzi dne 24.3.2015.
Věcné břemeno chůze a jízdy k tíži pozemku ve vlastnictví pana M***bylo původně zřízeno 
na dobu neurčitou, úplatně, nově bude rozsah zatížení jeho pozemku shodný – v rozsahu dle 
geom. plánu č. 1099-38/2013 a bylo sjednáno, že věcné břemeno nově bude zřízeno na dobu 
neurčitou za symbolickou úhradu 100,- Kč (a to z daňových důvodů). 
Od 1.1.2014 s účinností NOZ je nutno zřízení služebnosti ve prospěch obce - jako nabývání 
nemovité věci - schválit Zastupitelstvem města Přerova, proto je zřízení věcného břemene ve 
prospěch pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova předkládáno k projednání 
Zastupitelstvu města Přerova.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán zřídit věcné břemeno - služebnost stezky ve 
prospěch obecního pozemku za účelem zajištění přístupu k části pozemku, který se 
nachází za zástavbou rodinných domů v ulici Popovická v místní části Předmostí. Tento 
obecní pozemek vznikne realizací úplatného převodu, který byl schválen 
Zastupitelstvem města Přerova na 25. jednání dne 15.9.2014.


