
Pořadové číslo: 17/3.8.1.

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 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:

Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat přechod pro chodce se středovým ostrůvkem 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 přechodu pro chodce a středového 
ostrůvku k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 70960399 to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou.
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, Jeremenkova 40a, IČ: 70960399, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku, 
statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným a společností GALERIE Přerov 
s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 29287138, jako investorem a stavebníkem, 
ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce, ode dne, 
kdy statutární město Přerov, jako budoucí oprávněný z věcného břemene, doručí budoucímu 
povinnému návrh smlouvy, včetně geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného 
břemene – služebnosti a znaleckého posudku, kterým bude stanovena výše jednorázové 
úhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti a předávací protokol stavby. Investor je 
povinen do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu stavby „Obchodní galerie Přerov –
Přechod přes ulici Šířava“ prokazatelně doručit budoucímu povinnému geometrický plán s 
vyznačením rozsahu věcného břemene služebnosti a předávací protokol stavby. Vyhotovení 
znaleckého posudku zajistí budoucí povinný. Investor bude hradit veškeré náklady spojené s 
uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti.



Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

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, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednávala záležitost realizace stavby přechodu pro chodce včetně středového 
ostrůvku na 14. jednání dne 11.9.2015 s kladným stanoviskem.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 15. jednání dne 20.4.2016 doporučila Radě města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu na místní komunikace a doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova dle bodu 1. návrhu usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle bodu 1. návrhu usnesení je podmínkou 
Olomouckého kraje, jako vlastníka pozemku pod místní komunikací, k uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu  „Obchodní galerie Přerov – přechod přes ulici Šířava“ na pozemku se stavebníkem 
společností GALERIE Přerov s.r.o. Místní komunikace je vlastnictvím statutárního města Přerova, 
stavba přechodu s ostrůvkem se stane součástí této komunikace. Veškeré náklady spojené s 
vybudováním uvedené stavby a s uzavřením smlouvy o zřízení služebnost bude hradit stavebník a 
investor stavby – GALERIE Přerov s.r.o. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
předloženém znění odbor správy majetku doporučuje.

Rada města Přerova:

Záležitost uzavření smlouvy o právu provést stavbu na místní komunikaci a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přechodu pro chodce s ostrůvkem byla předložena k projednání 
Radě města Přerova na 43. schůzi dne 5.5.2016. O výsledku jednání Rady města Přerova bude 
Zastupitelstvo města Přerova informovat zpravodaj při projednávání této předlohy na zasedání. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 4951/1, ostatní plocha, o celkové výměře 6780 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné 
prostranství – místní komunikace ulice Šířava v Přerově. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, hospodaření se svěřeným majetkem vykonává Správa 
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120. Místní 
komunikace na tomto pozemku je ve vlastnictví statutárního města Přerova. V současné době probíhají 
jednání o majetkoprávním vypořádání vztahu k pozemkům ve vlastnictví Olomouckého kraje, které 
jsou dotčeny komunikacemi ve vlastnictví statutárního města Přerova.
Společnost GALERIE Přerov s.r.o. se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 29287138, je 
investorem stavby OBCHODNÍ GALERIE PŘEROV, v rámci které budou vybudovány m.j. nové 
chodníky. Dle požadavku Policie České republiky, dopravního inspektorátu je podmínkou kolaudace 
celé stavby vybudování přechodu pro chodce se zřízením ochranného ostrůvku na místní komunikaci 



ul. Šířava. Vzhledem k tomu, že stavba se nachází na pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, jednal investor se zástupci vlastníka pozemku – Správou silnic Olomouckého 
kraje (dále jen SSOK) o podmínkách vydání souhlasu s touto stavbou. SSOK na jednání dne 13.4.2016 
sdělila, že uzavře se stavebníkem smlouvu s právem provést stavbu za podmínky, že statutární město 
Přerov, jako vlastník místní komunikace, uzavře smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti. Ochranný ostrůvek se po vybudování stane součástí místní komunikace, kdy 
toto zhodnocení investor bezplatně převádí statutárnímu městu Přerov – ujednání o tomto převodu je 
součástí smlouvy o právu provést stavbu.
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Obchodní galerie Přerov – přechod přes ulici Šířava“ mezi 
statutárním městem Přerov, jako vlastníkem místní komunikace na pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 
a GALERIÍ Přerov s.r.o., jako stavebníkem bylo předloženo k projednání a schválení na 43. schůzi 
Rady města Přerova dne 5.5.2016. Na tuto schůzi byl také Radě města Přerova předložen návrh na 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Olomouckým 
krajem, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku, statutárním městem Přerov, jako budoucím 
oprávněným a GALERIÍ Přerov s.r.o., jako investorem - viz bod 1. návrhu usnesení.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene – služebnosti přechodu pro chodce s ostrůvkem ve prospěch 
statutárního města Přerova, jako vlastníka místní komunikace, jejíž součástí se stavba přechodu 
pro chodce a ostrůvku stane, kdy stavba přechodu a ostrůvku bude vybudována společností 
GALERIE Přerov s.r.o. v rámci stavby „Obchodní galerie Přerov – přechod přes ulici Šířava“.


