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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

 

Vážený pane, 

 

dne 6.12.2016 byla Magistrátem města Přerova zaevidována pod č. j. MMPr/153833/2016 

Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se 

poskytnutí těchto údajů:  

 

1) Informace týkajíce se pozemku ve vlastnictví Českých drah a sice p.č. 6868/83 (6868/162) 

v k.ú. Přerov, na jehož části město Přerov vybudovalo Cyklodům. 

 

2) Plocha zabraná cyklodomem v metrech čtverečních. 

 

3) Jaký vztah má Město k pozemku pod cyklodomem? Pokud je vztah k pozemku nájemní 

přiložte prosím k odpovědi kopii nájemní smlouvy. Nalezl jsem kdysi nájemní smlouvu na 

internetu (už ji nemohu znovu najít) kde nebyl nájemní vztah z finančního hlediska nijak 

vyjádřen.  

 

4) Je-li vztah nájemní, vyjádřete prosím výši platby za čtvereční metr nebo platbu za 

pronajmutý pozemek jako celek měsíčně nebo ročně.  

 

5) Možná jde také o možnost bezplatného nájmu z důvodu veřejného zájmu.  

 

 

K výše uvedeným dotazům Vám sdělujeme, že vlastníkem stavby cyklodomu není statutární 

město Přerov, ale společnost Přerovská rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, 

Blahoslavova 79/3, IČ 27831337. Dle údajů vedených na listu vlastnictví č. 14090 pro k.ú. 

Přerov bylo ve prospěch vlastníka stavby zřízeno právo stavby podle zák. č. 89/2012 Sb., 

http://www.prerov.eu/


občanský zákoník, na pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, a to na základě Smlouvy o zřízení 

práva stavby ze dne 17.6.2015. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že statutární město Přerov není ve smluvním vztahu se 

společností České dráhy a.s. a doporučujeme Vám, abyste se s Vašimi dotazy obrátil na 

společnost Přerovská rozvojová s.r.o., která je vlastníkem stavby.  

 

S přáním hezkého dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloslav Dohnal v.r. 

     vedoucí odboru správy majetku 


