
Pořadové číslo: 17/3.3.2.

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 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru

Název návrhu:

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení 
vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                             
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –
kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 
1027/7 a 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ze spoluvlastnictví manželů M*** a D*** 
Ch***, bytem ***, manželů *** J***a ***. B*** K***, bytem *** pana P*** M***, bytem 
*** a paní L*** R***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi manželi M*** a D*** 
Ch***, bytem *** manželi *** J*** a ***. B*** K***, bytem ***, panem P*** M***, 
bytem *** a paní L***R***, bytem *** (jako budoucím dárcem) a statutárním městem 
Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. Darovací smlouva bude 
uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému doklad 
o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného osvětlení včetně 3 ks 
sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupů a s 
tím spojené omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 



provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 
1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova, v podílovém spoluvlastnictví manželů M*** a D*** Ch***, 
bytem *** k id ¼, pana *** J*** J***, bytem *** k id 5/12, manželů *** J*** a *** 
B***K***, bytem *** k id 1/6, pana P*** M***, bytem *** k id 1/12 a paní L*** R***, 
bytem ***k id 1/12 to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi podílovými spoluvlastníky pozemku 
p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova - manželi M*** a D*** Ch***, bytem Přerov, U 
Žebračky 12 k id ¼, panem *** J*** J***, bytem *** k id 5/12, manželi *** J*** a 
***B*** K*** bytem *** k id 1/6, panem P*** M***, bytem *** k id 1/12 a paní 
L***R*** bytem *** k id 1/12, jako budoucími povinnými z věcného břemene, statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č.2.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode 
dne, kdy statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické 
právo ke stavbě inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 3 ks sloupů a 
současně ode dne, kdy budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu 
oprávněnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného 
pásma, potvrzený příslušným katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 
katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednávala vybudování infrastruktury – komunikace, vodovodu, kanalizace a 
veřejného osvětlení a pozemcích p.č. 1026 a p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova již v roce 2014 při 
přípravě projektové dokumentace, kdy na základě kladného stanoviska koordinační skupiny bylo 
stavebníku vydáno odborem majetku kladné vyjádření k dokumentaci pro účely územního řízení. 
Územní rozhodnutí na stavbu „Infrastruktura pro RD v Přerově VI – Újezdci – U Montáže“ bylo 
vydáno dne 15.5.2015. Žádost stavebníka o uzavření smlouvy o právu provést stavbu  pro účely 
stavebního řízení byla projednána na 18. jednání koordinační skupiny dne 6.11.2015, kdy skupina 
vyslovila souhlas s uložením sítí - kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a vybudováním části 
účelové komunikace a její napojení na místní komunikaci ul. U Spojů dle předložené dokumentace.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 13. zasedání dne 24.2.2016 doporučila Radě města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle bodu 1. návrhu usnesení a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti veřejného osvětlení ve prospěch statutárního města Přerova dle bodu 2 
návrhu usnesení. Dále komise na tomto zasedání doporučila Radě města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodu a kanalizace k tíži pozemku ve vlastnictví 
města  a uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Infrastruktura pro RD v Přerově IV - Újezdci - U 
Montáže". 



Místní výbor Újezdec:

Místní výbor Újezdec ve vyjádření sdělil, že souhlasí výstavbou nových RD v prodloužení ulice U 
Spojů. K převodu veřejného osvětlení budovaného stavebníkem do majetku města a zřízení 
služebnosti ve prospěch města - dle bodu 1 a 2 návrhu usnesení nebylo připomínek. 

Místní výbor upozornil na velmi špatný stav komunikace ulice U Spojů, která je navíc velmi úzká a 
zvýšením průjezdnosti dojde dle názoru výboru k jejímu úplnému zničení a vybudováním napojení 
nové komunikace (k novým RD) na stávající komunikaci ulice U Spojů dojde ke zničení vsakovací 
jámy, která byla vybudována v r. 1998 jako součást kanalizace pro odvádění povrchových vod. Dále 
měl připomínky k navrženému napojení na stávající tlakovou kanalizaci a vodovod, které se výboru 
jeví jako problematické. Dle sdělení výboru jsou při provozování tlakové kanalizace problém - časté 
poruchy. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku doporučuje převod veřejného osvětlení (dále VO) do majetku města dle bodu 1 
návrhu usnesení a zřízení věcného břemene – služebnosti kabelového vedení VO včetně sloupů k tíži 
pozemku ve vlastnictví fyzických osob (ve prospěch města) dle bodu 2 návrhu usnesení. VO bude 
napojeno na stávající rozvod VO v majetku města. V případě, že by nově zbudované VO zůstalo v 
majetku stavebníků bylo by obtížné řešitelné dokladování revizí cizího zařízení i přeúčtování nákladů.

K vyjádření MV Újezdec odbor správy majetku uvádí:
Špatný stav komunikace ul. U Spojů je znám (oprava není zahrnuta v seznamu investičních akcí na 
období 2016) - stavebník i projektant byli upozorněni na špatný stav komunikace a zákaz vjezdu 
vozidel nad 3,5 t na tuto komunikaci již v procesu proběhlého územního řízení - pro příjezd vozidel 
nad 3,5 t při výstavbě je navržena provizorní příjezdová komunikace. Zmíněná kanalizace na odvádění 
povrchových vod zanikla výstavbou STL plynovodu podél komunikace ul U Spojů . V rámci 
územního řízení byl projektant upozorněn na možnost střetu (změněná únosnost pláně) podloží 
plánované účelové komunikace vsakovací jámou, která původně sloužila pro zasakování povrchových 
vod.   
Co se týče řešení napojení na vodovod a kanalizaci, navržené technické řešení bylo odsouhlaseno 
správcem a provozovatelem společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s. v rámci proběhlého 
územního řízení. Územní rozhodnutí na stavbu „Infrastruktura pro RD v Přerově IV-Újezdci – U 
Montáže“ bylo vydáno dne 15.5.2015.  
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. se ke stanovisku Místního výboru Újezdec sdělila, že 
kanalizace poruchová není. Je zde prováděna pravidelná údržba. Četnost poruch tlakové kanalizace v 
ulici U spojů v letech 2012-2014 - 2 poruchy za rok, v r. 2015 - bez poruch.  Dále Vak sdělil, že 
způsob napojení byl navržen s ohledem na morfoligii terénu a projektant respektoval podmínky pro 
napojení stanovené společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s. jako správce. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 39. schůzi konané dne 3.3.2016 odložila projednání předlohy týkající se 
vybudování infrastruktury – komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení a převodu 
veřejného osvětlení do majetku statutárního města Přerova a zřízení služebností tohoto veřejného 
osvětlení ve prospěch statutárního města Přerova. Po doplnění stanoviska Vak a.s. jako budoucího 
správce kanalizace a vodovodu Rada města Přerova na 40. schůzi dne 17.3.2016 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod veřejného osvětlení do majetku města dle 
bodu 1. návrhu usnesení a schválit zřízení služebnosti tohoto veřejného osvětlení ve prospěch města 
dle bodu 2. návrhu usnesení.  Dále Rada města Přerova na této schůzi schválila zřízení služebností 
vedení vodovodu a kanalizace k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova a uzavření smlouvy o 
právu provést stavbu "Infrastruktura pro RD v Přerově VI - Újezdci  - U Montáže" na pozemcích p.č. 
1026 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova.



Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu:

Výbor na 20. zasedání dne 25.4.2016 doporučil bezúplatný převod vybudovaného veřejného osvětlení 
do majetku města. Současně na tomto zasedání doporučil schválit uzavření plánovací smlouvy bez 
finanční účasti statutárního města Přerova na vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemcích 
p.č. 1026, p.č. 1027/7 a p.č. 1028 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov a 
stavebníky rodinných domů. Uzavření této plánovací smlouvy je předkládáno odborem koncepce a 
strategického rozvoje na toto zasedání Zastupitelstva města Přerova pod bodem 17/6. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1026, ostatní plocha, o celkové výměře 600 m2 a p.č. 1028, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o celkové výměře 1003 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova tvoří veřejné prostranství, 
nezpevněné plochy, v sousedství komunikace ulice U Spojů v místní části Újezdec. Pozemky jsou ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. 

Pozemek p.č. 1027/7, orná půda, o celkové výměře 1329 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova se nachází v 
ploše určené pro bydlení rodinné v ploše zemědělsky obhospodařovaných pozemků na konci ulice U 
Spojů v místní části Přerov – Újezdec. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví manželů M*** a 
D*** Ch***, bytem *** k id ¼, pana *** J*** J***, bytem *** k id 5/12, manželů *** J*** a ***. 
B*** K***, bytem *** k id 1/6, pana P***M***, bytem *** k id 1/12 a paní L*** R***, bytem *** 
k id 1/12 

Manželé M*** a D*** Ch*** bytem *** jsou spoluvlastníky pozemku p.č. 1027/2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova, manželé *** J*** a*** B*** K***, bytem *** jsou spoluvlastníky pozemku p.č. 1027/3 v 
k.ú. Újezdec u Přerova, pan P***M*** bytem *** a paní L***R***, bytem *** jsou podílovými 
spoluvlastníky každý k id ½ pozemku p.č. 1027/4 v k.ú. Újezdec u Přerova. Všichni jmenovaní mají 
záměr na svých pozemcích realizovat stavbu rodinného domu. Před zahájením staveb RD je nutno 
vybudovat nejprve stavbu „Infrastruktura pro RD v Přerově VI – Újezdci – U Montáže“, která se 
skládá ze čtyř samostatných staveb – komunikace a zpevněné plochy, vodovod, tlaková kanalizace a 
veřejné osvětlení. Tato stavba zasahuje do pozemku p.č. 1027/7 (ve spoluvlastnictví žadatelů a také do 
pozemků) p.č. 1026 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova (ve vlastnictví statutárního města 
Přerova). Pan P*** M***, bytem *** je stavebníkem této stavby a požádal statutární město Přerov o 
souhlas s jejím umístěním na pozemcích města. 
Záležitost uložení sítí a připojení účelové komunikace na pozemku p.č. 1028 a p.č. 1026 oba v k.ú. 
Újezdec u Přerova byla projednávána již v roce 2014 při přípravě projektové dokumentace, kdy na 
základě kladného stanoviska koordinační skupiny bylo stavebníku vydáno odborem majetku kladné 
vyjádření k dokumentaci pro účely územního řízení. Územní rozhodnutí na stavbu „Infrastruktura pro 
RD v Přerově VI – Újezdci – U Montáže“ bylo vydáno dne 15.5.2015. 
Žádost stavebníka o uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro účely stavebního řízení byla 
projednána na 18. jednání koordinační skupiny dne 6.11.2015, kdy skupina vyslovila souhlas s 
uložením sítí a vybudováním části účelové komunikace a její napojení na místní komunikaci ul. U 
Spojů dle předložené dokumentace. Pan M*** sdělil, že vybudovaná komunikace je navržena jako 
účelová bude sloužit pro příjezd k pozemkům a stavbám RD podél této komunikace. 
Vybudování vodovodu a kanalizace přes pozemek p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova bude ošetřeno 
uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti s budoucím 
provozovatelem těchto sítí společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21. 
Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno na 40. schůzi Rady města Přerova dne 17.3.2016. 
Rada města Přerova na této schůzi současně schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu –
„Infrastruktura pro RD Újezdec – U Montáže“ (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace) 
na části pozemku p.č. 1028 a části pozemku p.č. 1026 oba v k.ú. Újezdec u Přerova pro potřeby 
stavebního řízení, kdy tato smlouva bude uzavřena za podmínky předchozího uzavření smluv dle bodu 



1,2 návrhu usnesení a již schválené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -
služebnosti se společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán v bodě 1. bezúplatný převod vedení veřejného osvětlení 
včetně sloupů do majetku města, v bodě 2. zřízení věcného břemene služebnosti vedení veřejného 
osvětlení včetně sloupů ve prospěch města, kdy nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po 
dokončení stavby. 
Veřejné osvětlení bude zřízeno podél nově zbudované komunikace včetně 3 ks ocelových 
bezpaticových sadových žárově zinkovaných stožárů SB6 (6 m) s výbojkovými svítidly 70 W Philips 
Malaga nebo zářivkovými svítidly Modus 2 x 18 W. Napojení bude provedeno ze stávajících 
nadzemních rozvodů VO v majetku města v této místní části ul. U Spojů z podpěrného bodu na p.č. 
1028 u hranice s pozemkem p.č. 224. Nová kabelová trasa měří cca 100 m. Osvětlení bude 
provozováno v automatickém provozu na základě poklesu intenzity osvětlení. Kabelové vedení bude 
umístěno jak na pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku statutárního města, tak na 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova (v podílovém spoluvlastnictví žadatelů). S ohledem na 
charakter osvětlení – jedná se o veřejné osvětlení v budoucí rodinné zástavbě, kdy pro stavbu domů 
jsou územním plánem vymezeny i plochy navazující – bylo dohodnuto, že po vybudování tohoto 
osvětlení bude toto bezplatně převedeno do majetku města a následně spoluvlastníci pozemku uzavřou 
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení včetně sloupů veřejného osvětlení a to 
bezplatně, na dobu neurčitou. Tak bude zajištěn přístup k osvětlení a jeho řádný provoz a údržba. 
Navržené řešení osvětlení bylo odsouhlaseno i budoucím provozovatelem TSMPr. V případě, že by 
veřejné osvětlení bylo ponecháno v majetku stavebníků rodinných domů a toto osvětlení by bylo 
napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení v majetku města, bylo by obtížně řešitelné 
dokladování revizí cizího zařízení i přeúčtování nákladů. 
Záležitost uzavření budoucí darovací smlouvy veřejného osvětlení a smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene služebnosti vedení veřejného osvětlení je v souladu s návrhem plánovací 
smlouvy, která bude uzavřena mezi statutárním městem Přerova a stavebníky rodinných domů a 
kterou předkládá odbor koncepce a strategického rozvoje k projednání a schválení na toto zasedání 
Zastupitelstva města Přerova pod bodem 17/6. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření budoucí darovací smlouvě 
na převod nově vybudovaného veřejného osvětlení do majetku města a dále bezplatného zřízení 
věcného břemene - služebnosti vedení a provozování tohoto veřejného osvětlení na pozemku ve 
spoluvlastnictví fyzických osob - budoucích stavebníků rodinných domů - kdy toto veřejné 
osvětlení bude vybudováno těmito stavebníky rodinných domů v rámci „Infrastruktura pro RD 
v Přerově VI – Újezdci – U Montáže“ .


