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Zápis č. 2 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

ze dne 13.2.2019 

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Ing. Michal Symerský 

 Mgr.Bc. Jarmila Ižová Bc. Ivan Kandráč 

 Martina Mazurová 

Martina Rejnohová 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

 David Gerža  

 Ing. arch. Jan Horký  

   

 

 

 Hosté: 

 

   Michal Zácha 

   

  

 Zdeněk Kadlec, organizační pracovník   

    

   

   

   

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Majetkoprávní záležitosti 

 

3. Různé                        
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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 a vzhledem k výše uvedenému počtu členů je usnášení schopné. 

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

K bodu 2) 

 

UZKMZ/2/2/1/2019 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova –  pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

 

Komise pro majetkové záležitosti  doporučila Radě města Přerova 

 

schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  pozemku p.č. 1000/32  zast. 

plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku StMPr.  

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0      Termín: Jednání RM 28.02.2019 

 

 

UZKMZ/2/2/2/2019 

 

A - 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  pozemku p.č. 1144 a částí 

pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše v k.ú. Čekyně  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučila Radě města Přerova  
 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1144 orná půda o 

výměře cca 810 m2, části pozemku p.č. 1158 orná půda o výměře cca 240 m2 a části pozemku 

p.č. 1159 ostatní plocha o výměře cca 90 m2 vše v k.ú. Čekyně. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0      Termín: Jednání RM 28.02.2019 

 

 

UZKMZ/2/2/3/2019 

 

B – 1 

 

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

města Přerova k pozemku p.č. 6552/45 a p.č. 6552/46 oba v k.ú. Přerov prominutím 

povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 



3 

 

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. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře 64 m2 a  

pozemku p.č. 6552/46 ostatní plocha o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov Přerovské kapitálové 

společnosti, s.r.o., jako osobě povinné  z  předkupního práva. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0      Termín: Jednání RM 28.02.2019 

 

 

UZKMZ/2/2/4/2019 

 

B - 2 

 

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

města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

osobám povinným z předkupního práva. 

 

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. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 7164/3 orná půda o výměře 636 m2 v k.ú. 

Přerov k id 1/54, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 k id 2/3, k id 1/18,  k id 

1/54, k id 1/54, k id 1/18 a k id 1/6, jako osobám povinným  z  předkupního práva. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0      Termín: Jednání RM 28.02.2019 

 

 

UZKMZ/2/2/5/2019 

 

B – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučila Radě města Přerova 

 

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6752/93 orná půda, dle geometrického 

plánu č. 6834-116/2018 označené jako p.č. 6752/93  o výměře 1199 m2 v k.ú. Přerov 

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

Přerov nevyužije předkupní právo k  pozemku p.č. 6752/93 orná půda, dle 

geometrického plánu č. 6834-116/2018 označené jako p.č. 6752/93  o výměře 1199 

m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0      Termín: Jednání RM 28.02.2019 

 

 

UZKMZ/2/2/6/2019 

 

C – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 5822 v k.ú. Přerov.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

schválila záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 5822 orná půda o 

výměře 225 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/2/2/7/2019 

 

E – 1 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 475 v k.ú.  Lověšice u Přerova  

 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

1.      doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Lověšice, p.č. 305, kNN IV- 

     12-8016455“ , v  rozsahu dle  předloženého  situačního nákresu. 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  p.č.  475  ost. 

plocha  o  výměře  60 m2   v k.ú. Lověšice  u  Přerova.   

3. doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného           

z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat  kabelové vedení elektrické 

energie 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 tohoto kabelového vedení el. energie   k tíži pozemku p.č. 475  ost. plocha  

v k.ú. Lověšice u Přerova, 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 
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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. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/2/2/8/2019 

 

E – 2 

 

 

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. doporučuje 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.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 568 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Předmostí.   

 

3. doporučuje 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/2/2/9/2019 

 

E – 3 
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Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova – pozemcích p.č. 4672/1 a p.č. 5116/1 oba v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat sítě elektronických komunikací – optických kabelů 

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 sítě 

elektronických komunikací – optických kabelů k tíži pozemků p.č. 4672/1 a p.č. 5116/1 oba 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnost Nej.cz s.r.o., 

se sídlem Praha, Francouzská 75/4 a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním 

městem Přerov, jako povinným ze služebnosti, společností Nej.cz s.r.o., se sídlem Praha, 

Francouzská 75/4, jako oprávněným ze služebnosti. 

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

plánu č. 6819-91/2018aza jednorázovou úhradu ve výši 29.380,- Kč, která bude navýšena      

o příslušnou sazbu DPH. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/2/2/10/2019 

 

E – 4 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova – pozemcích p.č. 5207/1, p.č. 5207/17, p.č. 5207/20, p.č. 5207/46 a p.č. 

5207/97 vše v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

doporučuje 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. 5207/1, p.č. 5207/17, p.č. 5207/20, p.č. 5207/46 a p.č. 5207/97 vše 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnost Vodovody      

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

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

plánu č. 6831-124/2018, za jednorázovou úhradu ve výši 34.640,- Kč, která bude navýšena    

o příslušnou sazbu DPH. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0       
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UZKMZ/2/2/11/2019 

 

E – 5 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 6667/1 v k.ú.  Přerov.   

 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

 

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

      vVN, kVN, DTS“ na pozemku  p.č.  6667/1 ost. plocha v k.ú. Přerov v rozsahu dle   

      předloženého  situačního nákresu  

 

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

     plocha  o  výměře  v k.ú.  Přerov   

 

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

     břemene – služebnosti zřídit a provozovat  kabel VN 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 tohoto kabelového vedení  k tíži  

     pozemku  p.č. 6667/1  ost. plocha 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. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/2/2/12/2019 

 

E – 6 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova – pozemcích p.č. 91 v k.ú. Čekyně – uzavření dodatku ke smlouvě 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat metalický sdělovací kabel 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 
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provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto kabelu k tíži pozemku 

p.č. 91 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, IČ: 04084063 a uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, IČ: 

04084063, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, uzavřené dne 10.7.2018. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti je stanovena ve výši 40,- Kč/bm, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

    

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/2/2/13/2019 

 

E – 7 

 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k části pozemku p.č. 5004 v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví statutárního města Přerova ve vztahu ke stavbě rodinného domu č.p. 18 

(Horní náměstí 18), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 344 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví pana L.S.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost spočívající v právu oprávněného ze služebnosti 

umístit na části pozemku p.č. 5004 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov, 

která je vymezena geometrickým plánem č. 6821-94/2018 ze dne 7.8.2018, stavbu rodinného 

domu č.p. 18 (Horní náměstí 18), příslušného k části obce Přerov I-Město, s tím, 

že stavba rodinného domu č.p. 18 (Horní náměstí 18), příslušného k části obce Přerov I-

Město, bude umístěna nad fortnou na pozemku p.č. 5004 v k.ú. Přerov, v právu přístupu 

oprávněného ze služebnosti na tuto část pozemku p.č. 5004 v k.ú. Přerov za účelem umístění, 

údržby, oprav a rekonstrukce stavby rodinného domu č.p. 18 (Horní náměstí 18), příslušného 

k části obce Přerov I-Město, a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět výkon tohoto 

práva ze strany oprávněného ze služebnosti. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena 

mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku p.č. 5004 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) v k.ú. Přerov (povinný ze služebnosti) a panem, jako vlastníkem pozemku p.č. 

344 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 

18 (Horní náměstí 18), příslušného k části obce Přerov I-Město (oprávněný ze služebnosti). 

Práva a povinnosti z věcného břemene -  služebnosti budou spojena s vlastnictvím pozemku 

p.č. 5004 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov na straně jedné a vlastnictvím 

pozemku p.č. 344 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

rodinného domu č.p. 18 (Horní náměstí 18), příslušného k části obce Přerov I-Město, 

na straně druhé a v případě jejich převodu přechází  na jejich nové nabyvatele. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby rodinného domu č.p. 18 

(Horní náměstí 18), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku 

p.č. 344 v k.ú. Přerov, za jednorázovou náhradu ve výši 16.900,- Kč, která bude navýšena 

o částku odpovídající platné sazbě DPH.  
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Odpovídá: Mgr. Pavel Stoklasa 

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

 

 

UZKMZ/2/2/14/2019 

 

F – 1 

 

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 

684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – změna 

ujednání budoucí směnné smlouvy 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

VARIANTA III. 

  

schválit záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 3 smlouvy o budoucí směnné 

smlouvy ze dne 5.1.2009, ve znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010 a dodatku č. 2 ze 

dne 21.12.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov a společností ADVISER  s.r.o. , se 

sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895. Dodatkem č. 3 se smlouva mění a doplňuje 

tak, že předmětem je směna pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 

ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní 

plocha o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova z majetku společností ADVISER  s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 

25819895 za část pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře 517 m2 bez doplatku 

rozdílu cen pozemků stanovených znaleckým posudkem č.2269/12/18.  

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

         Zdeněk Kadlec                                                          Ing. Jan Slivka 

   organizační pracovník komise                                                               předseda  komise                                                                                                                         

           

 

  

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 


