
Zápis č. 6 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 29.5.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Ing. Michal Symerský 

 Mgr.Bc. Jarmila Ižová  

 Martina Mazurová 

Martina Rejnohová 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

 

       

 Ing. David Gerža  

 Ing. arch. Jan Horký 

Bc. Ivan Kandráč  

 

   Hosté: 

   Michal Zácha - omluven 

  

 Marcela Poláková, 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 8 členů komise a komise je usnášení schopná.  

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

 

 

 



K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/6/2/1/2019 

A – 1 

  

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, p.č.  80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. 

Svrčov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova  

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -

úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 80/1 

ovocný sad o výměře  8114 m2, p.č. 80/2 orná půda o výměře 1915 m2, p.č.80/3 orná půda  o 

výměře 658 m2 a p.č. 78 ovocný sad o výměře  4405 m2  vše v k.ú. Svrčov. 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/6/2/2/2019 

A - 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 401, části pozemku p.č. 406/3 a části 

pozemku p.č. 407  vše v k.ú. Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 401 trvalý 

travní porost o výměře cca 830 m2,  části pozemku p.č. 406/3 ostatní plocha o výměře cca 570 

m2 a části pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře cca 230 m2 vše v k.ú. Žeravice. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/6/2/3/2019 

A - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 74, a p.č. 75 oba  v k.ú. Svrčov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -

úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 74 

zahrada  o výměře  2850 m2, p.č. 75 zahrada o výměře 1537 m2 oba  v k.ú. Svrčov 

 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 



UZKMZ/6/2/4/2019 

A – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 835 v k.ú. Žeravice 
 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemku p.č. 835  ovocný sad o výměře 3222 m2 v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/6/2/5/2019 

B – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku 

statutárního města Přerova, bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 

1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov 

(Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov                         

a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 

205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

Diskuze k předloze: 

p. Horký poukázal, že předloha neobsahuje aktuální stanovisko koordinační skupiny, přiklání 

se k VARIANTĚ I – při schválení záměru výkupu všech nemovitých věcí (tj. pozemky, nebyt. 

prostory a bytové jednotky) by město mělo jednodušší pozici pro provádění jakýchkoli 

stavebních úprav, rekonstrukcí atd. Vždy je navíc možno rozsah zúžit 

p. Ižová sdělila, že se také přiklání k VARIANTĚ I. – možno zde umístit např. knihovnu, klub 

důchodců atd. 

Ing. Dohnal k umístění knihovny poukázal na skutečnost, že pro umístění knihovny by bylo 

nutné provést stavení úpravy pro zvýšení únosnosti podlah. Upozornil, že bytové jednotky 

vlastní více subjektů. Dále k materiálu uvedl, že záležitost výkupu předmětných nemovitostí 

byla projednávána před 5 lety na základě nabídky většinového vlastníka nemovitostí manž. 

Plškových, kdy navrhli cenu 35 mil. Kč. Upozornil, že město vlastní bytové jednotky, které 

potřebují rekonstrukci, na kterou však není dostatek fin. prostředků. 

Po skončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování o VARIANTĚ I. 

 

 



Komise po projednání  doporučuje Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových jednotek  

č. 1945/1, č. 1945/2,  č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 1945/104 a nebytových jednotek č. 

1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu bytový dům č.p. 

1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 

ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 

1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov                       

a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 505 

m2 v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba -  objekt bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce 

Přerov I-Město na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov ( Kratochvílova ul.), bytových jednotek č. 

120/2, č. 120/4, č. 120/5 a nebytových jednotek č. 120/101, č. 120/102, č.120/103, č. 120/104, 

v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec  

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2       

UZKMZ/6/2/6/2019 

B – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova 

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5896/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku 

p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov, do 

majetku statutárního města Přerova. 
 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město 

Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5896/20, zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k.ú. 

Přerov. 
 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/6/2/7/2019 

B - 3 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5466/90, p.č. 5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 



5466/199 a p.č. 5990/40 vše v k.ú. Přerov – využití předkupního práva podle ust. § 101 

zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Diskuze k materiálu: 

P. Horký požádal, aby byly u nabídek z předkupního práva připojovány přílohy s vyznačením 

pozemků v majetku města.  

Dal protinávrh: 

Komise po projednávání doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

spoluvlastnického podílu id 3/12 pozemků p.č. 5466/90 orná půda o výměře 5163 m2, p.č. 

5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná půda o výměře 5327 m2, p.č. 

5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 vše v k.ú. Přerov do majetku statutárního města 

Přerova 

 

Bylo hlasováno o protinávrhu p. Horkého: 

Výsledek hlasování: Pro/2, Proti/5, Zdržel se/1       

Protinávrh nebylo přijat. 

Po skončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování o VARIANTĚ II. 

 

Komise po projednávání doporučuje Radě města Přerova    

 

1. neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – spoluvlastnického podílu id 3/12 pozemků p.č. 5466/90 orná 

půda o výměře 5163 m2, p.č. 5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná 

půda o výměře 5327 m2, p.č. 5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná 

půda o výměře 4667 m2 vše v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 
 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5466/90 orná půda o výměře 5163 m2, p.č. 

5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná půda o výměře 5327 m2, p.č. 

5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná půda o výměře 4667 m2 vše 

v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2       

UZKMZ/6/2/8/2019 

C – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova –nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – částí pozemků p.č. 613 a p.č. 615 oba v k.ú. Žeravice  

 

Komise pro projednávání záměrů    

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 613 lesní pozemek  o 

výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 615 ostatní plocha  o výměře cca 5 m2 oba v k.ú. 

Žeravice.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       



UZKMZ/6/2/9/2019 

D - 1 

 

Záměr statutárního města Přerova  - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – prostor v objektu občanského vybavení č.p. 404, 

příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, který je součástí pozemku p.č.  st. 481 v 

k.ú. Předmostí (Tyršova 68) 

                                                                              

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit  uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého 

na základě  nájemní smlouvy ze dne 4.1.1991, ve znění dodatků č. 1 ze dne 18.10.1993, č. 2 

ze dne 31.8.1994, č. 3 ze dne 30.9.1994, č. 4 ze dne 30.6.1995, č. 5 ze dne 19.6.1998, č. 6 ze 

dne 19.6.1998, č. 7 ze dne 27.10.1998, č. 8 ze dne 1.11.1999, č. 9 ze dne 25.9.2000, č. 10 ze 

dne 12.2.2003, č. 11 ze dne 20.6.2003, č. 12 ze dne 26.1.2006, č. 13 ze dne 23.6.2008, č. 14 

ze dne 25.5.2011, č. 14 ze dne 30.8.2011, č. 16 ze dne 26.10.2011, č. 17 ze dne 8.5.2013, č. 

18 ze dne 19.6.2013, č. 19 ze dne 11.3.2014 a  č. 20 ze dne 9.7.2018 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Sociální služby 

města Přerova, sídlem Přerov I-Město, Kabelíkova 14a, IČ 49558854, jako nájemcem na 

prostor č. 101 v objektu občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části obce Přerov II-

Předmostí, který je součástí pozemku p.č. st. 481 v k.ú. Předmostí (Dům s pečovatelskou 

službou Tyršova 68) o celkové výměře 124,86 m2. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku prostoru č. 101 v objektu 

občanského vybavení č.p. 404, příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, který je součástí 

pozemku p.č. st. 481 v k.ú. Předmostí (Dům s pečovatelskou službou Tyršova 68) o celkové 

výměře 135,33 m2. 
 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/6/2/10/2019 

E – 1 

 

Zrušení věcného břemene - vedení rourovodu pro město Přerov na pozemcích  -  

p.č. 46/46, 46/48, 46/49, 46/50, 46/51, 46/52, 46/53, 46/54, 46/55, 46/56, 46/57, 46/58, 46/59, 

46/60, 46/61, 46/62, 46/63, 46/64, 46/65, 46/66, 46/67, 46/68, 46/69, 46/70, 46/71 a st. 150  

v k.ú. Popovice u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Komise po projednání  

 

doporučuje Radě města Přerova zrušit věcné břemeno - vedení rourovodu zřízené podle 

listiny - Usnesení soudu číslo deníku 395/1941 ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

pozemků  

p.č. 46/46, 46/48, 46/49, 46/50, 46/51, 46/52, 46/53, 46/54, 46/55, 46/56, 46/57, 46/58, 

46/59, 46/60, 46/61, 46/62, 46/63, 46/64, 46/65, 46/66, 46/67, 46/68, 46/69, 46/70, 46/71 a  

st. 150 v k.ú. Popovice u Přerova, ve vlastnictví společnosti S.O.K. real, a.s., Hrotovická-

Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež, IČ 25345524. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS 



Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0    

UZKMZ/6/2/11/2019 

E - 2 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích  p.č. 1367, p.č. 1449/2, p.č. 1477/2, vše v k.ú. Bochoř. 

 

Komise po projednání 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení a 

vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, k tíži pozemků p.č. 1367, p.č. 

1449/2, p.č. 1477/2, vše v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 460-159/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, jako oprávněným z věcného břemene - 

služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem  

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako investorem. Smlouva o 

zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického 

plánu č. 460-159/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 30.000,- Kč. V ceně je zahrnuta 

příslušná sazba DPH.  

 

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku 

a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/6/2/12/2019 

E - 3 

 

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

Přerova - pozemku  p.č. 1064/9, v k.ú. Bochoř. 

 

Komise po projednání 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku stavbu „Výtlačný řad od 

ČS“ a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, umístěním, 

provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním stavby „Výtlačný řad od ČS“,  

k tíži pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,  

IČ 65993390 v rozsahu dle geometrického plánu č. 448-329/2016 a uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti.  



 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako oprávněným 

z věcného břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude 

uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 448-329/2016, za jednorázovou 

úplatu ve výši 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého 

posudku a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za 

vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS  

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/5/2/13/2019 

E – 4 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích  p.č. 1317 a p.č. 1315, oba v k.ú. Dluhonice. 

 

Komise po projednání 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích stavbu „Přípojka NN pro 

SOS v km 83,600“ a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

umístěním, provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním stavby „Přípojka NN 

pro SOS v km 83,600“,  k tíži pozemků p.č. 1317 a p.č. 1315 v k.ú. Dluhonice, a to ve 

prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 v rozsahu dle geometrického plánu č. 370-

36/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako oprávněným 

z věcného břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude 

uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 370-36/2016, za jednorázovou úplatu 

ve výši 20.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého 

posudku a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za 

vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/6/2/14/2019 

E – 5 
 



Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích  p.č. 1016/4, p.č. 1021/1, p.č. 1306, vše v k.ú. Dluhonice. 

 

 

Komise po projednání 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích vodovodní potrubí a 

s tím spojené omezení povinného, spočívající v povinnosti strpět uložení vodovodního 

potrubí, včetně zemních prací s tím souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve vstupu, 

vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy, v souvislosti s uložením, 

provozem, opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a 

likvidaci potrubí, k tíži pozemků p.č. 1016/4, p.č. 2021/1, p.č. 1306, vše v k.ú. Dluhonice, a to 

ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521 v rozsahu dle geometrických plánů č. 364-76/2016 a  

č. 364-76/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako oprávněným z věcného břemene - 

služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem  

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako investorem. Smlouva o 

zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrických 

plánů č. 364-76/2016 a č. 365-76/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 30.000,- Kč. V ceně je 

zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku 

a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

UZKMZ/6/2/15/2019 

E – 6 

 

Souhlas s umístěním stavby, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích v k.ú. Přerov a 

k.ú. Předmostí 

 

Komise po projednání  

  

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Předmostí, 1. května + Olomoucká, DTS, 

vVN, kVN“ : 

SO 01 Odstranění stavby venkovního vedení VNv 22kV na pozemcích p.č. 6669, p.č. 

6675/4, p.č. 6653, p.č. 6633/1, p.č. 7279/44, p.č. 7279/43 vše v k.ú. Přerov a na 

pozemcích p.č. 633/40, p.č. 541/1, p.č. 241/2, p.č. 526/1, p.č. 241/4, p.č. 542/3, p.č. 291/2, 

p.č. 526/2, p.č. 528/7, p.č. 571/2, p.č. 598, p.č. 358, p.č. 529/9 vše v k.ú. Předmostí 



SO 02 Nová trafostanice DTS 22/0,4 kV na pozemcích p.č. 241/4 a p.č. 358 oba v k.ú. 

Předmostí  

SO 03 Nové kabelové vedení VN 22/0,4 kV na pozemcích p.č. 241/4, p.č. 541/2, p.č. 

542/3, p.č. 600, p.č. 539/1, p.č. 30/1, p.č. 529/2, p.č. 216/24, p.č. 358 a p.č. 239/1 vše 

v k.ú. Předmostí 

SO 04 Nové kabelové vedení NN 22/0,4 kV na pozemcích p.č. 241/4, p.č. 541/2, p.č.  

600, p.č. 539/1, p.č. 136, p.č. 542/3, p.č. 131/7, p.č. 519, p.č. 528/7, p.č. 518/4, p.č. 358, 

p.č. 529/2, p.č. 216/24 vše v k.ú. Předmostí 

SO 05 Demontáž vedení NN 22/0,4 kV na pozemcích p.č. 541/2, p.č. 539/1, p.č. 131/7, 

p.č. 519, p.č. 528/7, p.č. 358, p.č. 529/2, p.č. 520/1, p.č. 216/24 vše v k.ú. Předmostí 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 136 o výměře cca 

24 m2, části pozemku p.č. 600 o výměře cca 15 m2, části pozemku p.č. 541/2 o výměře cca 

6 m2,  části pozemku p.č. 542/3 o výměře cca 69 m2, části pozemku p.č. 131/7 o výměře 

cca 2 m2, části pozemku 358 o výměře cca  43 m2, části pozemku p.č. 519 o výměře cca 

16 m2, části pozemku p.č. 528/7 o výměře 29 m2, části pozemku p.č. 241/4 o výměře 24 

m2, části pozemku p.č. 529/2 o výměře 154 m2,  části pozemku p.č. 539/1 o výměře cca 

1190 m2, části pozemku p.č. 30/1 o výměře 45 m2, části pozemku p.č. 518/4 o výměře cca 

30 m2, části pozemku p.č. 216/24 o výměře cca 127 m2 a části pozemku p.č. 239/1 o 

výměře cca 2 m2 všechny v k.ú. Předmostí.   

 

3. doporučuje Radě města Přerova 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 nemovitosti, za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 

kabelového vedení NN a VN k tíži pozemků p.č. 6669, p.č. 6675/4, p.č. 6653, p.č. 6633/1, 

p.č. 7279/44, p.č. 7279/43 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 633/40, p.č. 541/1, p.č. 241/2, 

p.č. 526/1, p.č. 542/3, p.č. 291/2, p.č. 526/2, p.č. 528/7, p.č. 571/2, p.č. 598, p.č. 529/2, 

p.č. 216/24 a p.č. 539/1 vše v k.ú. Předmostí 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. 

 

4. doporučuje Radě města Přerova 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 nemovitosti, za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 

kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 136, p.č. 131/7, p.č. 241/4, p.č. 519, p.č. 528/7, 

p.č. 518/4 vše v k.ú. Předmostí 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. 

 

5. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 358 zahrada o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 241/4 

zahrada o výměře cca 55 m2 oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova. 

 

6. 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 nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 

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

p.č. 131/7 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch  

pozemku p.č. st. 432 v k.ú. Předmostí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a budoucím 

povinným ze služebnosti,  R B  bytem a 

M  Z  bytem  jako budoucími 

oprávněnými a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 

28628250, jako investorem. 

 

7. 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 nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 

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

p.č. 131/7 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch  

pozemku p.č. st. 416 v k.ú. Předmostí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a budoucím 

povinným ze služebnosti,  N  H  bytem 

M N  bytem  a Mi  N , 

bytem  jako budoucími oprávněnými a společností ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako investorem. 

 

8. 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 nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 

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

p.č. 131/7 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch  

pozemků p.č.131/8 a p.č.  st. 344 v k.ú. Předmostí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a 

budoucím povinným ze služebnosti,  P  B  bytem 

 jako budoucím oprávněným a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako investorem. 

 

9. 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 nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 



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

p.č. 542/3 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch  

pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Předmostí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a budoucím 

povinným ze služebnosti,  P J  bytem 

jako budoucím oprávněným a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 

8, IČ: 28628250, jako investorem. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

K bodu 3) Různé 

 

V rámci tohoto bodu p. Horký opět otevřel otázku formy zasílání předloh pro jednání komise 

pro majetkové záležitost – viz. jednací řád komisí.  

Pan Horký dal návrh hlasovat: 

Komise pro majetkové záležitosti požaduje zasílání předloh výhradně elektronicky. 

Výsledek hlasování: Pro/1, Proti/4, Zdržel se/2       

Komise se neusnesla. 

 

 

 

 

 

 

 

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

        

Marcela Poláková                                                                   Ing. Jan Slivka 

za organizačního pracovníka komise                                                        předseda  komise                                                                                                                         

 

 

  

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 


