
Pořadové číslo: 5/3.8.2.

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. 503/1 v k.ú. Penčice 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene uložení chodníku a sjezdů na silnici II/436 s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování jejich údržby a oprav, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži 
pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního 
města Přerova.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová 
úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě 
znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 
60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, jako budoucím 
oprávněným ve znění dle přílohy 1.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co 
budoucí oprávněný doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení 
služebnosti s geometrickým plánem na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým 
posudkem na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.



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:

Komise pro záměry:

Komise pro záměry  na 3. zasedání dne 25.2.2015 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene k tíži části pozemku p.č. 503/1 
v k.ú. Penčice ve prospěch statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 12. schůzi dne 12.3.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene služebnosti dle návrhu usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem, jako vlastníkem pozemku dotčeného 
investiční akcí statutárního města Přerova - rekonstrukcí chodníku v místní části  Penčice, 
bude splněna podmínka  pro udělení souhlasu s právem provést tuto stavbu. Olomoucký kraj 
zpravidla převádí bezplatně pozemky pod místními komunikacemi příslušným obcím, proto 
odbor správy majetku bude jednat o převodu pozemku dotčeného chodníkem do majetku 
města tak, aby po realizaci rekonstrukce chodníku a jeho zaměření došlo k převodu dotčené 
části pozemku do majetku města.  

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 503/1, ostatní plocha, silnice, o celkové výměře 5155 m2 v k.ú. Penčice 
tvoří komunikace II/436  ulice Tršická v místní části Přerov-Penčice. Pozemek je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 1191/40a s 
právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Lipenská 120.

Odbor správy majetku připravuje realizaci stavby " Rekonstrukce chodníku ulice 
Tršická – 3. etapa, Přerov,Penčice (před domy č. 37,39)“.  Uvedená stavba zasahuje do výše 
uvedeného pozemku ve vlastnictví Olomouckého kraje. Správa silnic Olomouckého kraje po 
seznámení s dokumentací uvedené stavby souhlasila s její realizací s tím, že Smlouvu o právu 
provést stavbu uzavře za předpokladu uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti na dotčeném pozemku.

Uzavření nájemní smlouvy schválila Rada města Přerova na 12. schůzi dne 12.3.2015. 
Na této schůzi Rada města Přerově podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení 



věcného břemene - služebnosti uložení chodníku a sjezdů k tíži pozemku p.č. 503/1 v 
k.ú.Penčice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby, 
vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové 
úhrady. Úhrada za zřízení služebnosti bude činit minimálně 1.000,- Kč a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH.

Od 1.1.2014 je nutno zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova - jako 
nabývání nemovité věci - schválit Zastupitelstvem města Přerova.

Po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene odbor správy 
majetku zahájí jednání s Olomouckým krajem o převodu částí pozemku dotčeného uvedenou 
stavbou tak, aby po dokončení stavby mohlo dojít k převodu pozemku a uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene by tak bylo bezpředmětné. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání zřízení věcného 
břemene – služebnosti uložení chodníku a sjezdů na ulici Tršická v místní části Penčice 
ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku ve vlastnictví Olomouckého 
kraje (ve správě SSOK). Jedná se o pozemek, který je dotčený plánovanou stavbou 
rekonstrukce chodníku. Uzavření těchto smluv je podmínkou pro udělení souhlasu 
vlastníka pozemku s realizací této stavby městem.


