
Zápis č. 5 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 7.5.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Bc. Ivan Kandráč - omluven 

 Mgr.Bc. Jarmila Ižová Ing. Michal Symerský 

 Martina Mazurová 

Martina Rejnohová 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

 

       

 Ing. David Gerža  

 Ing. arch. Jan Horký  

   Hosté: 

   Michal Zácha 

  

 Zdeněk Kadlec, organizační pracovník   

 

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/5/2/1/2019 

A – 1 

  

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemků  p.č.  5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 5853/2 v k.ú. Přerov a pozemků 

p.č. 450/1  a p.č. st. 304 v k.ú. Lověšice u Přerova.  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova  

 

neschválit záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí z majetku - pozemků  

p.č.  5852/1 zahrada o výměře 1805 m2 , p.č. 5853/1 ovocný sad o výměře 3351 m2 a p.č. 

5853/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1 zahrada o 

výměře 1426 m2  a p.č. st. 304 zast. plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova.  

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/5/2/2/2019 

A - 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku  p.č.  138 v k.ú.Lýsky. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova  

 

neschválit záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí z majetku StMPr - 

části pozemku  p.č.  138  ost. plocha o výměře 40 m2  v k.ú. Lýsky. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/5/2/3/2019 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6748/8 a částí pozemků p.č.  

6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov.   

 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

  



schválit  záměr statutárního města Přerova – převod pozemků  p.č. 6772/1 ost. plocha            

o výměře 21 m2, p.č. 6784/5 ost. plocha o výměře 24 m2, p.č. 6748/8  ost. plocha o výměře  

25 m2  a částí pozemků p.č.  6773/1 ost. plocha o výměře 5 m2, p.č. 6784/3, ost. plocha           

o výměře 39 m2 p.č. 6784/4 ost. plocha o výměře 5 m2, p.č. 6784/7 ost. plocha o  výměře 4 

m2, p.č. 6800/1 ost. plocha o výměře 15 m2,  p.č. 6800/2 ost. plocha  o výměře 3 m2,  p.č. 

6801 ost. plocha o výměře 137 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/5/2/4/2019 

A – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1, v k.ú. Přerov. 
 

Po připomínkách některých členů komise bylo schváleno předlohu stáhnout z projednávání 

Komise pro majetkové záležitosti  - požadavek  doplnit předlohu o vizualizaci záměru, přesně 

definovat stavbu a  rozsah pozemku, který bude pro stavbu potřebný. Následně opětovně 

předložit k projednání do komise pro majetkové záležitosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

UZKMZ/5/2/5/2019 

A – 5 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. 

Přerov (Trávník 20) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

 

VARIANTA II 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov - úplatný převod bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům 

č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov 

(Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 

id. 271/6424 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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



UZKMZ/5/2/6/2019 

B – 1 

 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  části 

pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku  p.č. 4971/1 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 6754-60/2018 označené  jako pozemek p.č. 4971/3 ostatní 

plocha o výměře 40 m2  v k.ú. Přerov ve vlastnictví  ČR- Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

 

UZKMZ/5/2/7/2019 

C – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova –  pozemku p.č. 391 v k.ú.  Újezdec u Přerova.  

 

Komise po projednání 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht  pozemku p.č. 391 zahrada o výměře 514 

m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

 

UZKMZ/5/2/8/2019 

C – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht a nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 805/6 v k.ú.  Dluhonice   

 

Komise po projednání  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht  části pozemku p.č. 805/6 ovocný sad o 

výměře 137 m2 a záměr nájmu části pozemku p.č. 805/6 ovocný sad  o výměře 18 m2 v k.ú. 

Dluhonice. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 



UZKMZ/5/2/9/2019 

C – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem/úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – budovy č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov.       

                                                                              

Komise pro majetkové záležitosti se v této věci neusnesla: 
 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/3, Proti/0, Zdržel se/4       

 

 

 

UZKMZ/5/2/10/2019 

C – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht pozemků v k.ú. Čekyně, Penčice, Penčičky, 

Popovice u Přerova, Předmostí a Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Komise po projednání  

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemků v majetku statutárního města 

Přerova: 

  

části p.č. 420 ostatní plocha o výměře 737 m2, p.č. 440 orná půda o výměře 243 m2,  

části p.č. 477 trvalý travní porost o výměře 5137 m2, části p.č. 484 ostatní plocha o výměře 

200 m2, části p.č. 607 ostatní plocha o výměře 12 m2, části p.č. 615 orná půda o výměře 147 

m2 , části p.č. 619 ostatní plocha o výměře 313 m2, části p.č. 692 ostatní plocha o výměře 421 

m2 , části p.č. 695 ostatní plocha o výměře 211 m2 , části p.č. 790 orná půda o výměře 300 m2, 

části p.č. 791 orná půda o výměře 62 m2 , části p.č. 885 chmelnice o výměře 4370 m2 , části 

p.č. 900 orná půda o výměře 1977 m2, části p.č. 901 ostatní plocha o výměře 747 m2 , části 

p.č. 906 ostatní plocha o výměře 41 m2, části  p.č. 957 orná půda o výměře 6001 m2 , p.č. 974, 

chmelnice o výměře 240 m2, části p.č. 975 ostatní plocha o výměře 1736 m2 , části p.č. 1036 

ostatní plocha o výměře 1215 m2, části p.č. 1058 ostatní plocha o výměře 44 m2, části p.č. 

1059 orná půda o výměře 123 m2, části p.č. 1060 ostatní plocha o výměře 37 m2 , části p.č. 

1062 ostatní plocha o výměře 319 m2 , části p.č. 1063 orná půda o výměře 1974 m2, části p.č. 

1065 trvalý travní porost o výměře 367 m2, části p.č. 1094 orná půda o výměře 548 m2,  části 

p.č. 1118 orná půda o výměře 31131 m2, části p.č. 1174 orná půda o výměře 156 m2, části p.č. 

1222/9  orná půda o výměře 6457 m2, části p.č. 1222/10 orná půda o výměře 3491 m2, části 

p.č. 1222/11 ostatní plocha o výměře 2704 m2 , části p.č. 1223 ostatní plocha o výměře 77 m2, 

části p.č. 1225 ostatní plocha o výměře 27 m2,  části p.č. 1226 orná půda o výměře 10516 m2, 

p.č. 1263 orná půda  o výměře 622 m2, části p.č. 1264  ostatní plocha o výměře 162 m2 a části 

p.č. 1265 ostatní plocha o výměře 307 m2 všechny v k.ú. Čekyně, 

 

části p.č. 257 orná půda o výměře 1307 m2, části p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 555 m2, 

části p.č. 270 orná půda o výměře 124 m2, části p.č. 285 orná půda o výměře 2047 m2, části 

p.č. 348 zahrada o výměře 1902 m2, části p.č. 415 trvalý travní porost o výměře 6861 m2, části 



p.č. 419 trvalý travní porost o výměře 691 m2, části p.č. 422 trvalý travní porost o výměře 226 

m2, části p.č. 449 trvalý travní porost o výměře 53470 m2 , části p.č. 484 ostatní plocha o 

výměře 641 m2, části p.č. 485 ostatní plocha o výměře 653 m2 , části p.č. 486 orná půda o 

výměře 1260 m2 , části p.č. 487 orná půda o výměře 314 m2, části p.č. 490 orná půda o 

výměře 437 m2 , části p.č. 492 ostatní plocha o výměře 320 m2,  části p.č. 493 ostatní plocha o 

výměře 1663 m2 , části p.č. 494 orná půda o výměře 55 m2, části p.č. 498 ostatní plocha o 

výměře 28 m2 , části p.č. 499 ostatní plocha o výměře 127 m2,  části p.č. 500 ostatní plocha o 

výměře 9 m2,  části p.č. 510 ostatní plocha o výměře 2 m2, části p.č. 511 orná půda o výměře 

1736 m2 , části p.č. 512 ostatní plocha o výměře 18 m2 , části p.č. 520 chmelnice o výměře 36 

m2, části p.č. 523 orná půda o výměře 3042 m2, části p.č. 525 orná půda o výměře 614 m2, 

části p.č. 529 ostatní plocha o výměře 1226 m2, části p.č. 530 ostatní plocha o výměře 70 m2, 

části p.č. 531  ostatní plocha o výměře 994 m2, části p.č. 532 orná půda o výměře 773 m2, 

části p.č. 536 ostatní plocha o výměře 181 m2 , části p.č. 538 ostatní plocha o výměře 168 m2, 

části p.č. 539 trvalý travní porost o výměře 2841 m2, části p.č. 540 ostatní plocha o výměře 

469 m2  všechny v k.ú. Penčice, 

 

části p.č. 271 chmelnice o výměře 1519 m2, části p.č. 284 orná půda o výměře 2961 m2, části 

p.č. 285 chmelnice o výměře 38 m2, části p.č. 288 orná půda o výměře 651 m2, části p.č. 

291orná půda o výměře 653 m2, části p.č. 295 orná půda o výměře 641 m2, p.č. 300 orná půda 

o výměře 486 m2, části p.č. 313 orná půda o výměře 238 m2, p.č. 341 orná půda o výměře 546 

m2 ,části  p.č. 351 orná půda o výměře 865 m2, části p.č. 357 orná půda o výměře 874 m2 ,části  

p.č. 361 orná půda o výměře 742 m2 , části p.č. 366 orná půda o výměře 638 m2, části p.č. 387 

orná půda o výměře 621 m2 , p.č. 392 orná půda o výměře 583 m2,  části p.č. 395 orná půda o 

výměře 1368 m2 , části p.č. 397 orná půda o výměře 565 m2, p.č. 399 orná půda o výměře 168 

m2 , části p.č. 400 orná půda o výměře 2083 m2,  části p.č. 518 orná půda o výměře 143 m2, 

části p.č. 521 orná půda o výměře 777 m2, části p.č. 524 orná půda o výměře 1008 m2 , části 

p.č. 525 orná půda o výměře 2 m2 , části p.č. 532 orná půda o výměře 358 m2, části p.č. 534 

orná půda o výměře 228 m2, části p.č. 536 orná půda o výměře 203 m2,  části p.č. 593 trvalý 

travní porost o výměře 5289 m2, části p.č. 601 trvalý travní porost o výměře 678 m2, části p.č. 

608  trvalý travní porost o výměře 50 m2, části p.č. 621 trvalý travní porost o výměře 180 m2, 

p.č. 624 trvalý travní porost o výměře 358 m2 , části p.č. 640 ostatní plocha o výměře 493 m2, 

části p.č. 648, trvalý travní porost výměře 10 m2,  části p.č. 649 ostatní plocha o výměře 5499 

m2,části  p.č. 650 ostatní plocha o výměře 30 m2, části p.č. 694 ostatní plocha o výměře 1757 

m2, části  p.č. 696 ostatní plocha o výměře 2955 m2, p.č. 697 orná půda o výměře 251 m2, p.č. 

698 chmelnice o výměře 1276 m2 , části p.č. 701 ostatní plocha o výměře 3 m2, části p.č. 702 

ostatní plocha o výměře 6 m2 , části p.č. 704 ostatní plocha o výměře 112 m2 , části p.č. 705 

orná půda o výměře 733 m2 , části p.č. 706 orná půda o výměře 677 m2, části p.č. 711 ostatní 

plocha o výměře 249 m2 , části p.č. 717 ostatní plocha o výměře 429 m2, části p.č. 718 ostatní 

plocha o výměře 234 m2 , části p.č. 721 ostatní plocha o výměře 80 m2,  části p.č. 730 orná 

půda o výměře 212 m2 ,  části p.č. 731 chmelnice o výměře 501 m2, části p.č. 732 orná půda  

o výměře 249 m2,části p.č. 742 orná půda o výměře 1606 m2, vše v k.ú. Penčičky, 

 

části p.č. 58/12 orná půda o výměře 3143 m2, části p.č. 94/3 orná půda o výměře 2028 m2,  

části p.č. 94/7 trvalý travní porost o výměře 5 m2, části p.č. 156 ostatní plocha o výměře 11 

m2, části p.č. 177 ostatní plocha o výměře 4 m2, části p.č. 178 ostatní plocha o výměře 14 m2 

všechny v k.ú. Popovice u Přerova, 

 

části p.č. 222/27 ostatní plocha o výměře 398 m2, části p.č. 275 orná půda o výměře 103 m2,  

části p.č. 287/12 orná půda o výměře 32 m2 , části p.č. 308/10 orná půda o výměře 7362 m2, 

části p.č. 308/14 orná půda o výměře 323 m2 , části p.č. 343/29 orná půda o výměře 2221 m2, 



části p.č. 343/37 orná půda o výměře 2871 m2, části p.č. 378/7 orná půda o výměře 1346 m2, 

části p.č. 378/9 orná půda o výměře 5689 m2,  p.č. 378/10 orná půda o výměře 6870 m2,  

p.č. 378/11 orná půda o výměře 13646 m2, p.č. 378/13 orná půda o výměře 1576 m2, části p.č. 

382/55 ostatní plocha o výměře 11 m2,  části p.č. 392/19 orná půda o výměře 15 m2, p.č. 

392/20 orná půda o výměře 547 m2, části p.č. 414/6 orná půda o výměře 2942 m2, části p.č. 

423/14 orná půda o výměře 22961 m2 , části p.č. 426/16 orná půda o výměře 2208 m2,  části 

p.č. 428/1 ovocný sad o výměře 4 m2, části p.č. 428/2 ovocný sad o výměře 2148 m2,  části 

p.č. 433/8 trvalý travní porost o výměře 1574 m2, části p.č. 480 orná půda o výměře 6848 m2, 

části p.č. 526/1 ostatní plocha o výměře 132 m2, části p.č. 528/2 ostatní plocha o výměře 1706 

m2, části p.č. 529/1 ostatní plocha o výměře 47 m2, část p.č. 542/1 ostatní plocha o výměře 8 

m2, části p.č. 543 ostatní plocha o výměře 110 m2,  části p.č. 545 ostatní plocha o výměře 15 

m2, části p.č. 549 ostatní plocha o výměře 125 m2, části p.č. 551 ostatní plocha o výměře 4 m2, 

části p.č. 555 ostatní plocha o výměře 169 m2, části p.č. 562 ostatní plocha o výměře 215 m2, 

části p.č. 563 ostatní plocha o výměře 20 m2, části p.č. 564/1 ostatní plocha o výměře 43 m2, 

části p.č. 564/2 ostatní plocha o výměře 446 m2,  části p.č. 567 ostatní plocha o výměře 31 m2, 

části p.č. 570/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 , části p.č. 570/2 ostatní plocha o výměře 50 m2, 

části p.č. 571/1 ostatní plocha o výměře 2573 m2 , části p.č. 574 ostatní plocha o výměře 872 

m2, části p.č. 577 ostatní plocha o výměře 605 m2 , části p.č. 578 ostatní plocha o výměře 130 

m2,  části p.č. 585 ostatní plocha o výměře 16 m2 , části  p.č. 602 ostatní plocha o výměře 243 

m2, části p.č. 634/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 , části p.č. 634/3 ostatní plocha o výměře 61 

m2  všechny v k.ú. Předmostí, 

 

části p.č. 164 ostatní plocha o výměře 706 m2,  p.č. 518 chmelnice o výměře 37 m2, p.č. 519 

chmelnice o výměře 40 m2, p.č. 520 chmelnice o výměře 256 m2, p.č. 670 chmelnice o 

výměře 505 m2, části p.č. 744 trvalý travní porost o výměře 36 m2, části p.č. 955 ostatní 

plocha o výměře 21 m2, části p.č. 1006 trvalý travní porost o výměře 242 m2, části p.č. 1007 

vodní plocha o výměře 294 m2,  p.č. 1077 orná půda o výměře 165 m2, části p.č. 1083 ostatní 

plocha o výměře 531 m2, části p.č. 1105 vodní plocha o výměře 2 m2, části p.č. 1106 trvalý 

travní porost o výměře 333 m2,  části p.č. 1197 trvalý travní porost o výměře 2891 m2,  části 

p.č. 1231 orná půda o výměře 2506 m2, části p.č. 1284 ostatní plocha o výměře 684 m2, části 

p.č. 1452 ostatní plocha o výměře 283 m2, části p.č. 1472 ostatní plocha o výměře 18 m2, části 

p.č. 1473 orná půda o výměře 227 m2, části p.č. 1482 orná půda o výměře 562 m2,  části p.č. 

1499 orná půda o výměře 15246 m2, části  p.č. 1519 orná půda o výměře 662 m2, části p.č. 

1550  ostatní plocha o výměře 29 m2, části p.č. 1555 orná půda o výměře 438 m2, části p.č. 

1557, ostatní plocha o výměře 728 m2, části p.č. 1581 orná půda o výměře 1882 m2, části p.č. 

1585/2 orná půda o výměře 30 m2,  části p.č. 1588 ostatní plocha o výměře 20 m2, části p.č. 

1596 orná půda o výměře 2371 m2, části p.č. 1600 ostatní plocha o výměře 10 m2, části p.č. 

1612 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 1613 ostatní plocha o výměře 162 m2, části p.č. 1632 

ostatní plocha o výměře 393 m2, části p.č. 1633 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.č. 1638 

ostatní plocha o výměře 152 m2, části p.č. 1644 ostatní plocha o výměře 39 m2, části p.č. 

1690/1 ostatní plocha o výměře 105 m2 , části p.č. 1690/3 ostatní plocha o výměře 11 m2, části 

p.č. 1690/4 ostatní plocha o výměře 31 m2 , části p.č. 1690/5 ostatní plocha o výměře 16 m2 

všechny v k.ú. Žeravice. 

 

2. Doporučuje Radě města Přerova zabývat se rozsahem veškerých pachtovaných 

pozemků pro zemědělské účely za účelem ochrany krajiny a přírody ( obnovení polních 

cest, remízků) 

 

 

 



V diskuzi byl vznesen členem komise Ing. arch Horkým návrh na doplnění usnesení o 

bod 2, který byl schválen. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování k bodu 1: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0    

Výsledek hlasování k bodu 2: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

UZKMZ/5/2/11/2019 

C – 5 

 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova –  pozemku p.č. 418/1 v k.ú.  Lověšice u Přerova   

 

 

Komise po projednání  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht  části pozemku p.č. 418/1  orná půda o 

výměře 250 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

 

UZKMZ/5/2/12/2019 

C – 6 

 

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, p.č. 3349/1        

a p.č. 3161/1 vše v  k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání  

 

1. ruší část svého usnesení č. UZKMZ/4/2/4/2019  C- 1  bod 2 ze dne 3.4.2019 

 

2. schvaluje 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 

části pozemků p.č. 3349/1 ost. pl., zeleň o výměře 340 m2, p.č. 3347/1 ost.pl., zeleň o výměře 

310 m2 a p.č. 3161/1 ost. pl., jiná plocha o výměře 646 m2 vše v k.ú. Přerov (U Bečvy 1 – 

občerstvení U Komára). 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 



UZKMZ/5/2/13/2019 

E – 1 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 6667/1, p.č. 6656 a p.č. 6531/1 vše  

v k.ú.  Přerov.   

 

 

Komise po projednání  

   

 

1.      doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „ VN09,Přerov-Dluhonice-Osmek,  

     vVN, kVN, DTS“ na pozemcích p.č.  6667/1 trvalý travní porost , p.č. 6656 ost. plocha  

     a p.č. 6531/1 ost. plocha vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle  předloženého  situačního  

     nákresu  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  p.č.  6667/1 

trvalý travní porost  o  výměře  20,8 m2, p.č. 6656 ost. plocha o výměře  12 m2 a p.č. 

6531/1 ost. plocha o výměře 25 m2 vše   v k.ú.  Přerov   

3. doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z 

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat  kabelové vedení NN, přípojkové 

skříně, kabelové vedení VN a trafostanici 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 VN a 

trafostanice  k tíži pozemku  p.č. 6667/1   trvalý travní porost,  kabelové vedení  NN 

k tíži pozemku p.č. 6531/1 ost. plocha, kabelového vedení NN a přípojkové skříně 

k tíži pozemku p.č. 6656 ost. plocha  vše v k.ú. Přerov, ve prospěch ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  IČ 2472903 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 ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  IČ 2472903, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

4. doporučuje  Radě města Přerova schválit  záměr StMPr – úplatný převod části 

pozemku p.č. 6667/1 trvalý travní porost o výměře cca 12 m2  v k.ú. Přerov. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/5/2/14/2019 

E – 2 

 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1053/1 v k.ú. Dluhonice. 

 

 



Komise po projednání  

  

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Dluhonice, p.č. 352/1, kNN, číslo 

stavby IV-12-8016491“ na pozemku p.č. 1053/1, ostatní plocha v k.ú. Dluhonice, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1053/1, ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Dluhonice.   

 

3. doporučuje 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. 1053/1 v k.ú. Dluhonice 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/5/2/15/2019 

E – 3 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1309 v k.ú. Dluhonice. 

 

Komise po projednání  

  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Dluhonice, p.č. 3/5, rozšíření kNN, 

číslo stavby IV-12-8016334“ na pozemku p.č. 1309, ostatní plocha  

v k.ú. Dluhonice, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1309, ostatní 

plocha o výměře 96 m2 v k.ú. Dluhonice.   

 

3. doporučuje 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. 



1309 v k.ú. Dluhonice 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. 

 

Komise schválila navržené usnesení za podmínky, že trasa kabelového vedení není 

v kolizi s kořenovým systémem poblíž rostoucích stromů. V opačném případě požaduje 

přepracovat projektovou dokumentaci a změnit trasu uložení kabelu. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

UZKMZ/5/2/16/2019 

E – 4 

 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 40/1 a p.č. 4926/4  

v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání  

  

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Město Přerov, Palackého, kVN“ 

číslo stavby IZ-12-8001611“ na pozemku p.č. 40/1, zastavěná plocha a nádvoří                       

a pozemku p.č. 4926/4, ostatní plocha v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 40/1, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a nájem části pozemku p.č. 4926/4, ostatní plocha a nádvoří   

o výměře 3 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

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

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

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

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování 

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

tíži pozemku p.č. 40/1 a pozemku p.č. 4926/4, oba  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/5/2/17/2019 

E – 5 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 739/13 v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání  

  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Město Přerov, Velké Novosady, 

kNN“ číslo stavby IZ-12-8001549“ na pozemku p.č. 739/13, zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 739/13, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 9 m2, v k.ú. Přerov. 

 

3. doporučuje 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. 

739/13, 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/5/2/18/2019 

E – 6 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice. 

 

Komise po projednání  

  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Žeravice, p.č. 767/3, smyčka kNN,  

číslo stavby IV-12-8016274“ na pozemku p.č. 164, ostatní plocha v k.ú. Žeravice, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 164, ostatní plocha 

o výměře 62 m2 v k.ú. Žeravice.   

 

3. doporučuje 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. 

164 v k.ú. Žeravice 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/5/2/19/2019 

E – 7 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 587/4 a pozemku p.č. 388/4 

v k.ú. Žeravice. 

 

Komise po projednání  

  

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Žeravice, Čekyňská, p.č. 595, vNN, 

kNN,  číslo stavby IP-12-8023270“ na pozemku p.č. 587/4, ostatní plocha a pozemku p.č. 

388/4, travní porost, oba v k.ú. Žeravice, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 587/4, ostatní 

plocha a části pozemku p.č. 388/4, trvalý travní porost o celkové výměře 16 m2  

v k.ú. Žeravice.   

 

3. doporučuje 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 zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 

587/4 a pozemku p.č. 388/4, oba v k.ú. Žeravice 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 pozemků, 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/5/2/20/2019 

E – 8 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 30/1, p.č. 85/1 a p.č. 526/5 

v k.ú. Předmostí  a pozemku p.č. 4135/4, p.č. 4135/2 a p.č. 6531/3 v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání  

  

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Předmostí u Př., Staré Rybníky,  

p.č. 4132/2,  číslo stavby IE-12-8016647“ na pozemcích p.č. 30/1, ostatní plocha,  

p.č. 85/1, ostatní plocha a p.č. 526/5, ostatní plocha, v k.ú. Předmostí a na pozemcích  

p.č. 4135/2, ostatní plocha, p.č. 4135/4, ostatní plocha a p.č. 6531/3, ostatní plocha,  

v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

plocha, p.č. 85/1, ostatní plocha a p.č. 526/5, ostatní plocha, v k.ú. Předmostí a části pozemku 

p.č. 4135/2, ostatní plocha, p.č. 4135/4, ostatní plocha a p.č. 6531/3, ostatní plocha, v k.ú. 

Přerov o celkové výměře 82 m2. 

 

3. doporučuje 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 zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 

30/1, p.č. 85/1 a p.č. 526/5, v k.ú. Předmostí a p.č. 4135/2, p.č. 4135/4 a  

p.č. 6531/3, 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 pozemků, 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/5/2/21/2019 

E – 9 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 130/2 a p.č. 539/1 oba 

v k.ú. Předmostí 

 

Komise po projednání  

  



1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Předmostí – přeložka výtlačného 

potrubí z ČS ul. 1. května„ na pozemcích  p.č. 130/2 a p.č. 539/1 oba v k.ú. Předmostí v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 130/2 o výměře 

cca 373 m2 a p.č. 539/1 o výměře cca 318 m2 oba v k.ú. Předmostí.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizaci 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 kanalizace k tíži pozemků p.č. 130/2 a p.č. 539/1 oba 

v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody 

a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 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 Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 

47674521, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/5/2/22/2019 

E – 10 

 

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

Přerova – pozemku p.č. 4947/5 v k.ú. Přerov 

Komise po projednání   

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby podzemního kabelového vedení  VN typu 

3x22-AXEKVCE 1x240 a typu AYKY 3x240+120 na pozemku p.č. 4947/5  k.ú. Přerov 

stavebníku ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmolky,  v rozsahu dle 

předloženého situačního nákresu. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4947/5 o  výměře 

15  m2 v k.ú. Přerov. 

 

3. doporučuje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z  

věcného břemene služebnosti, zřídit a provozovat distribuční soustavu, kabelové elektrické 

vedení VN a  s tím spojeného omezení   povinného spočívající 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 tohoto  

kabelového elektrického vedení k tíži pozemku p.č. 4947/5 v k.ú. Přerov  v majetku  

statutárního města Přerova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 

Děčín IV-Podmolky, a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle 

bodu 2. návrhu usnesení uzavřít dodatek č. 1 ke  Smlouvě o právu provést stavbu, nájemní 

smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  č. MMPr/SML/0715/2018, mezi 



statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným 

ze služebnosti a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmolky, Děčín, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím  oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

 

 

UZKMZ/5/2/23/2019 

H – 1 

 

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

města Přerova k pozemku p.č. 7164/26 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

povinným z předkupního práva. 

 

Komise po projednání doporučuje 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. 7164/26 orná půda o výměře 133 m2  

v k.ú. Přerov České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, jako osobě povinné   

z předkupního práva. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

K bodu 3) Různé 

 

V rámci tohoto bodu byla diskuze k formě zasílání předloh pro jednání komise pro majetkové 

záležitost – viz. jednací řád komisí. Po diskuzi bylo odsouhlaseno, že předlohy budou 

distribuovány členům komise v papírové podobě vzhledem ke specifickým podmínkám, což 

je odůvodněný případ. 

 

Dále byly schváleny termíny zasedání komise pro majetkové záležitosti na II. pololetí 2019, 

které se budou konat vždy ve středu v 15,00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova    

a to: 

 

 

 

26. června 

 

  7. srpna 

 

11. září 

 



  2. října 

 

13. listopadu 

 

11. prosince 

 

 

 

 

 

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

         Zdeněk Kadlec                                                         Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                        předseda  komise                                                                                                                         

 

 

  

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 


