
Zápis č. 4 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 3.4.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Bc. Ivan Kandráč- omluven 

Ing. Michal Symerský - omluven 

 Mgr.Bc. Jarmila Ižová  

 Martina Mazurová 

Martina Rejnohová 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

 

       

 Ing. David Gerža  

 Ing. arch. Jan Horký  

   Hosté: 

   Ing. Miloslav Dohnal 

 Jaroslav Macíček 

  

 Marcela Poláková, za organizačního pracovníka   

 

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Majetkoprávní záležitosti 

 

3. Různé                        

 

 

K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi pro  majetkové záležitosti Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil předseda 

komise pan Ing. Jan Slivka. Přivítal členy komise a pozvané hosty. Konstatoval, že jednání 

bylo včas a řádně svoláno, je přítomno 7 členů komise a komise je usnášeníschopná.  

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 



UZKMZ/4/2/1/2019 

A – 1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 892/4 v k.ú. Přerov. 

 

Komise  po projednání doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova 

 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 892/3,  

zast. pl. a nádvoří o výměře 66 m2 a pozemku p.č. 892/4, zast. pl. a nádvoří o výměře 110 m2, 

vše v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

p.č. 5307/550 o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/2/2019 

A – 2 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 

5084/30 a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov  

 

Komise  po projednání doporučila Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků  p.č. 3473/54 ostatní 

plocha o výměře 133 m2, p.č. 3477/2 ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 5084/22 ostatní 

plocha o výměře 49 m2, p.č. 5084/30 ostatní plocha o výměře 89 m2 a p.č. 5084/32 ostatní 

plocha o výměře 21 m2 všechny  v k.ú. Přerov.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/3/2019 

B – 1 

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

osobám povinným z předkupního práva 

 

Ing. Horký v diskuzi k této předloze doporučil, aby byl dán podnět Komisi pro rozvoj, 

investice, dopravu a bezpečnost, aby se zaměřila a vytipovala lokality, kde by statutární město 

Přerov mělo využívat svého předkupního práva zapsaného dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon) k pozemkům určeným dle územního plánu města Přerova k funkčnímu využití 

pro plochy veřejných prostranství pro dopravu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova: 

 

schválit jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, 

prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k 

pozemku p.č. 5383 zahrada o výměře 1.736 m2 v k.ú. Přerov manželům A. a J. B., jako 

osobám povinným z  předkupního práva. 



 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0   

UZKMZ/4/2/4/2019 

C – 1 

Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerov – prostoru  v budově bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348  a části pozemků p.č. 3347/1 a p.č. 3349/1 vše 

v  k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučila RM schválit uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní 

smlouvy ze dne 12.12.2007, ve znění dodatků č. 1 ze dne 7.7.2008, č. 2 ze dne 20.5.2009, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností UBB spol. 

s r.o., se sídlem Olomouc, Hodolany, Holická 1173/49a, IČ 27804496, jako nájemcem na 

prostor v budově  bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  

pozemku p.č. 3348 o výměře 30 m2 a na části pozemků p.č.3347/1 ost. pl., zeleň a p.č. 3349/1 

ost.pl., zeleň o celkové výměře 500 m2 vše v k.ú. Přerov (U Bečvy 1 – občerstvení U 

Komára). 

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem prostoru v budově  bydlení č.p. 904, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 3348 o výměře 30 m2 a 

na části pozemků p.č.3347/1 ost. pl., zeleň a p.č. 3349/1 ost.pl., zeleň o celkové výměře 500 

m2 vše v k.ú. Přerov (U Bečvy 1 – občerstvení U Komára). 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/5/2019 

E – 1 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1068 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 953 m2 v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/2 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Újezdec, Spojovací, p.č. 57/5, 

kNN, číslo stavby IV-12-8016508/2“ na pozemku p.č. 1068, ostatní plocha  

v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1068, ostatní 

plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.   

3. doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži 

pozemku p.č. 1068 v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku statutárního města Přerova a to  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a 

po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu 

usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení 



služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a 

budoucím povinným ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 

Teplická 8, IČ: 28628250, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným  

ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/6/2019 

E – 2 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 4950 v k.ú. Přerov. 

                                                                                                                                                                                                                                        

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,  

k tíži pozemku p.č. 4950 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ: 27295567. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou v rozsahu  

dle geometrického plánu č. 6898/9/2019 za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/7/2019 

E – 3 

Právo provést stavbu na pozemku p.č. 2185/1 a právo provést stavbu, nájem a zřízení 

věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2185/2, oba v k. ú. Přerov, v majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, ČEZ, nám. Př. povstání,  

p.č. 2185/2, kNN, číslo stavby IV-12-8016319“ na pozemku p.č. 2185/1, zastavěná plocha 

a nádvoří a p.č. 2185/2, ostatní plocha v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2185/2, ostatní 

plocha, o výměře 20 m2, v k.ú. Přerov.   

3. doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži 

pozemku p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a po uplynutí 

zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení 

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení 



služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a 

budoucím povinným ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 

Teplická 8, IČ: 28628250, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným  

ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/8/2019 

E – 4 

Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2185/2,  

v k. ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Dobíjecí stanice pro elektromobily - 

Přerov“ na pozemku p.č. 2185/2, ostatní plocha v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

2.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti umístit stavbu dobíjecí stanice pro elektromobily na pozemku  

p.č. 2185/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti 

ČEZ a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 14053 Praha 4, IČ: 45274649 a uzavřít Smlouvu o právu 

provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, 

jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným ze služebnosti, a společností ČEZ a.s., se 

sídlem Duhová 2/1444, 14053 Praha 4, IČ: 45274649, jako stavebníkem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/9/2019 

E – 5 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých 

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 2155/1, p.č. 2185/2 a  

p.č. 4985, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1.  doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Realizace potrubních rozvodů napojení 

objektu Kino Hvězda, Přerov“ na pozemcích p.č. 2155/1, p.č. 2185/2 a p.č. 4985, vše v k.ú. 

Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2.  schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2155/1, ostatní 

plocha o výměře 83,7 m2, p.č. 2185/2, ostatní plocha o výměře 187,1 m2 a části pozemku p.č. 

4985, ostatní plocha o výměře 10,3 m2, vše v k.ú. Přerov.   

3.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat teplovodní potrubí a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd k zatíženým nemovitostem, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění teplovodního potrubí k tíži pozemků p.č. 

2155/1, p.č. 2185/2 a p.č. 4985, všechny v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a 

to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 

25391453 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. 



návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, 

pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a společností Teplo Přerov a.s., 

Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/1, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/10/2019 

E – 6 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých 

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 30/1, p.č. 30/7 a  

p.č. 30/53, vše v k.ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Realizace potrubních rozvodů od šachty Š4 

po VST Zahradní a VST Pod Skalkou, Přerov“ na pozemcích p.č. 30/1, p.č. 30/7 a  

p.č. 30/53, vše v k.ú. Předmostí v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 30/1, ostatní plocha 

o výměře 553,5 m2, části pozemku p.č. 30/7, ostatní plocha o výměře 288,3 m2 a části 

pozemku p.č. 30/53, ostatní plocha o výměře 37,8 m2, vše v k.ú. Předmostí.   

3.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat teplovodní potrubí a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd k zatíženým nemovitostem, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění teplovodního potrubí k tíži pozemků p.č. 

30/1, p.č. 30/7 a p.č. 30/53, všechny v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a 

to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 

25391453 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. 

návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, 

pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a společností Teplo Přerov a.s., 

Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/11/2019 

E – 7 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 568 v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

1.  zrušila své usnesení č. UZKMZ/2/2/8/2019 ze dne 13.2.2019.  

 

2.  doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Předmostí u Př., p.č. 404/19, vložení SR,  

     kNN, č. stavby IV-12-8015998“ na pozemku  p.č. 568 v k.ú. Přerov v rozsahu dle  

     předložené dokumentace.  



3. schválila záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 568 ostatní  

    plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 v k.ú. Předmostí.   

4.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného  

     břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a umístit rozpojovací  

     kabelovou skříň SR 602/P a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v  

     povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a  

      příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné  

     rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku  p.č. 568 v k.ú.  

     Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ  

     Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 a po uplynutí  

     zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít  

     Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi  

    statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím  

     povinným ze služebnosti a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,  

     Teplická 874/8, IČ 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze  

     služebnosti. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/12/2019 

E – 8 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích p.č. 3473/1, p.č. 4293/1, p.č. 4943/1, p.č. 4943/2,  p.č. 5084/23, 

p.č. 5087, p.č. 5088/3, p.č. 5098/1, p.č. 6577/21 a p.č. 6577/22 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění této kanalizace a zdržet se budování trvalých staveb, 

vysazování trvalých porostů nad uloženým kanalizačním potrubím v rozsahu ochranného 

pásma k tíži pozemků p.č. 3473/1, p.č. 4293/1, p.č. 4943/1, p.č. 4943/2,  p.č. 5084/23, p.č. 

5087, p.č. 5088/3, p.č. 5098/1, p.č. 6577/21 a p.č. 6577/22 vše v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., 

se sídlem Přerov I-Město, Šířava 482/21, IČ 47674521. 

Věcné břemeno – služebnost bude uzavřena na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 6861-75/2018, za jednorázovou úhradu ve výši 132.790,- Kč, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/13/2019 

E – 9 

Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

pozemku p.č. 3280 v k.ú. Přerov   

 

Komise po projednání doporučila Radě města Přerova 

 



zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 

zřídit a provozovat  kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupu  veřejného osvětlení 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 a sloupu k  tíži 

pozemku p.č. 3280  v k.ú. Přerov, ve spoluvlastnictví  T. a J. M. Věcné břemeno - služebnost 

bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou  úplatu ve výši 2.000,- Kč.  

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/14/2019 

E – 10 

Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech 

v majetku statutárního města Přerova - pozemcích v k.ú. Přerov,  k.ú. Dluhonice a k.ú. 

Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1.  doporučila udělit souhlas s umístěním stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ na 

pozemcích p.č. 5097 ostatní plocha, p.č. 6420/1 orná půda, p.č. 6531/1 ostatní plocha, p.č. 

6958 ostatní plocha, p.č. 6959 ostatní plocha, p.č. 7103/2 vodní plocha, p.č. 7104/3 vodní 

plocha, p.č. 7105/1 trvalý travní porost, p.č. 7106/86 ostatní plocha, p.č. 7106/88 ostatní 

plocha, p.č. 7106/89 ostatní plocha, p.č. 7114/4 ostatní plocha, p.č. 7115 ostatní plocha, p.č. 

7116/3 ostatní plocha, p.č. 7116/4 ostatní plocha všechny v k.ú. Přerov, p.č. 338/1 zahrada, 

p.č. 1014/6  ostatní plocha, p.č. 1018 ostatní plocha, p.č. 1020/1 ostatní plocha, p.č. 1020/2 

ostatní plocha, p.č. 1074 ostatní plocha, p.č. 1082/2 ostatní plocha, p.č. 1084/4 trvalý travní 

porost, p.č. 1355 ostatní plocha, p.č. 1356 trvalý travní porost, p.č. 1401 ostatní plocha, p.č. 

1498 ostatní plocha, p.č. 1510 ostatní plocha, p.č. 1625 zahrada, p.č. 1626 ostatní plocha, p.č. 

1633  orná půda všechny v k.ú. Dluhonice, p.č. 479/19 zahrada, p.č. 480 orná půda a p.č. 

621/3 orná půda  všechny v k.ú. Předmostí v rozsahu dle předložené dokumentace a uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a 

Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, jako stavebníkem.  

2.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat inženýrskou síť (PS 11-14-01 Kabelovod ), a s tím 

spojeného omezení povinného, spočívajícího  povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a 

jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této inženýrské sítě  k tíži 

pozemku p.č. 1074 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem 

Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7 a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným ze služebnosti  a 

společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem 

Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

3.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat inženýrskou síť (SO 10-14-01 Přeložky sdělovacích 

zařízení O2), a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 

nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění této inženýrské sítě  k tíži pozemků p.č. 1018, p.č. 1020/2 a p.č. 1082/2 všechny 



v k.ú. Dluhonice a p.č. 6531/1 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve 

prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se 

sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7 a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným ze služebnosti  a 

společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem 

Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

4.   doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat inženýrskou síť (SO 12-06-02 Výhybna Dluhonice, 

úprava rozvodů nn), a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 

nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění této inženýrské sítě  k tíži pozemku p.č. 1074 v k.ú. Dluhonice v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7 a uzavřít 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím povinným ze služebnosti  a společností Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

5.    doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat inženýrskou síť (SO 12-06-07 Výhybna Dluhonice, 

přeložky nn), a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 

nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění této inženýrské sítě  k tíži pozemku p.č. 1074 v k.ú. Dluhonice v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7 a uzavřít 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím povinným ze služebnosti  a společností Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

6.   doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat inženýrskou síť (SO 12-06-07 uzemnění), a s tím 

spojeného omezení povinného, spočívajícího  povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a 

jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této inženýrské sítě  k tíži 

pozemku p.č. 1074 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem 

Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7 a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným ze služebnosti  a 

společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem 

Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

7.  doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat inženýrskou síť (SO 12-15-01 Výhybna Dluhonice, 

technolog. budova – přeložka přípojky vodovodu ), a s tím spojeného omezení povinného, 

spočívajícího  povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění této inženýrské sítě  k tíži pozemku p.č. 1074 v k.ú. 

Dluhonice v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové Město, 

Dlážděná 1003/7 a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním 



městem Přerov, jako budoucím povinným ze služebnosti  a společností Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 

1003/7, jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/15/2019 

E – 11 

Zřízení věcného břemene - služebnost na nemovité věci v majetku  statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 30/53  v k.ú.  Předmostí.   

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 

nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění podzemního komunikační vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku  p.č.  

30/53  ost. plocha v k.ú.  Přerov  ve vlastnictví statutárního města Přerova ve  prospěch Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.,  se sídlem  Olšanská 13, 130 00 Praha 3, IČ 04084063.   

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou v rozsahu dle geometrického plánu č. 1251-

635/2018 za jednorázovou úhradu ve výši 4.530,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0      

UZKMZ/4/2/16/2019 

E – 12 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 477 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučila zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti umístění a provozování studny, přípojky vody a přípojky elektro a s 

tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému 

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění studny, přípojky 

vody a přípojky elektro k tíži pozemku p.č. 477 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města 

Přerova a to ve prospěch pozemku p.č. 271/7 v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví Z. M. k id ½ 

a D. M. k id ½. Věcné břemeno bude zřízeno  na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 820,- Kč, která bude navýšena příslušnou sazbu 

DPH. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/17/2019 

E – 13 



Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 

pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov  

 

Ing. Horký se dotázal, zda část pozemku dotčená vedením el. přípojky není předmětem 

převodu z majetku ČD do majetku města.  

P. Poláková sdělila, že předmětem připravovaného převodu z majetku ČD je jiná část.  

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučila Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat vedení přípojky el. 

zemního kabelu NN  a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 

účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vedení 

přípojky el. zemního kabelu NN  ve prospěch statutárního města Přerova k  tíži pozemku p.č.  

6868/83 v k.ú. Přerov.  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti a České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, nábřeží L. 

Svobody 1222, IČ: 70994226, jako budoucími povinnými ze služebnosti. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 6 měsíců ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu stavby „Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města 

Přerova“. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/18/2019 

H – 1 

Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov 

– bytové jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučila Radě města Přerova: 

 

VARIANTU I 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit finanční vypořádání zhodnocení bytové 

jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 2509, č.p. 2510, č.p. 2511, č.p. 2512, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 

I/22) panu R. S., ve výši 475.000,-Kč, na základě dohody o skončení nájmu.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/4/2/19/2019 

H – 2 

Žádost o výměnu bytů – M. N., Osmek 5 . M. a P. T., Kopaniny 12  

 

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova 

 

 

 



VARIANTU I 

 

schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (2+1), o ploše pro nájem 55,59 m2,  

v domě č. p. 496, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/47, v k. 

ú. Přerov, Kopaniny č. o. 12 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní M. N., za 

nájemné ve výši 2 255,- Kč/měsíc (tj. 40,57 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30. 05. 

2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 

 

schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 (3+1), o ploše pro nájem 62,82 m2,  

v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. 

Přerov, Osmek č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi M. a P. T., za 

nájemné ve výši 3 215,- Kč/měsíc (tj. 51,18 Kč/m2), (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 30. 05. 

2020 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 

 

Odpovídá: Jaroslav Macíček 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/1     

UZKMZ/4/2/20/2019 

I – 1 

Výběrové řízení byty - otevírání obálek 

 

P. Macíček informoval komisi, že budou otevírány nabídky k šesti bytům. Do výběrového 

řízení na nájem bytu v domě Kratochvílova č.o. 22 se nepřihlásil žádný zájemce. Pan Macíček 

konstatoval, že všichni zájemci splnili podmínky a dodali všechny požadované podklady. 

Žádný zájemce nemá dluhy vůči městu.  

  

Komise pro majetkové záležitosti doporučila Radě města Přerova 

 

1. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 41,03 m2, v domě č. p. 

2089, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4010,v k. ú. 

Přerov, Na Hrázi č.o. 30 (vč. zařizovacích předmětů), s panem J.B., za nájemné ve 

výši 100,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 05. 2020 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

2. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+1), o ploše 40,20 m2, v domě č. p. 

517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2,v k. ú. 

Přerov, Osmek č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s paní D. R., za nájemné ve výši 

111,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 05. 2020 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

3. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 36,54 m2, v domě č. p. 

495, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/46,v k. ú. 

Přerov, Kopaniny č.o. 10 (vč. zařizovacích předmětů), s paní S. T., za nájemné ve 

výši 100,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 05. 2020 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 



4. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 37,04 m2, v domě č. p. 

497, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/48,v k. ú. 

Přerov, Kopaniny č.o. 14 (vč. zařizovacích předmětů), s panem M. N., za nájemné ve 

výši 100,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 05. 2020 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

5. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2+1), o ploše 57,60 m2, v domě č. p. 

2521, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/20,v k. ú. 

Přerov, Jižní čtvrť III č.o. 7 (vč. zařizovacích předmětů), s manželi M., trvale za 

nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 05. 2020 s 

možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 

6. schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+1), o ploše 58,48 m2, v domě č. p. 

2527, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/3,v k. ú. 

Přerov, Jižní čtvrť IV č.o. 3 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Z. L., za nájemné ve 

výši 80,- Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 05. 2020 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

Odpovídá: Jaroslav Macíček 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

K bodu 3)  
Nebyly vzneseny žádné další dotazy a připomínky. 

 

 

 

 

………………………………                                                      ……………………………… 

         Marcela Poláková                                                         Ing. Jan Slivka 

za organizačního pracovníka komise                                                        předseda  komise                                                                                                                         

 

 

  

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


