
Zápis č. 7 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 26.6.2019  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Ing. Michal Symerský 

 Mgr.Bc. Jarmila Ižová Ing. arch. Jan Horký 

 Martina Mazurová 

Martina Rejnohová 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

 

       

 Ing. David Gerža  

 Bc. Ivan Kandráč  

 

 

 

   Hosté: 

   Michal Zácha  

 Ing. Miloslav Dohnal 
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Zdeněk Kadlec, organizační pracovník 
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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 usnášení schopná.  

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

 

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/7/2/1/2019 

A – 1 

  

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova –  části pozemku  p.č. 5289/2 ost. plocha  v k.ú. Přerov.   

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

  

schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku  p.č.  6772/1 ost. 

plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

UZKMZ/7/2/2/2019 

A – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité  věci z majetku statutárního 

města Přerova –  části pozemku  p.č. 5431/1 ost. plocha v k.ú. Přerov.  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova  

 



podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova  

úplatný převod:  

 

1. části pozemku p.č.   5431/1  ost. plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Přerov 

2. části pozemku p.č.  5431/1  ost. plocha o výměře  cca 200 m2 v k.ú. Přerov 

 

 z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

 

UZKMZ/7/2/3/2019 

A – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

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

 

Komise pro majetkové záležitosti  doporučuje Radě města Přerova 

  

schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 4394/1 ost. plocha 

o výměře  cca 80 m2  v k.ú. Přerov.  

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/4/2019 

A – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 508/3   v k.ú.  Lověšice u Přerova.   

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova: 

  

schválit  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č.  508/3 orná půda  

o výměře 584m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/5/2019 

A – 5 

 

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

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



 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

podat  návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit  záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku  p.č.  391 zahrada  o výměře 514m2 v k.ú. Újezdec  u Přerova 

z vlastnictví stMPr. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/6/2019 

A – 6 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova     

 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 357/1 ostatní 

plocha o výměře cca 20 m2 vše v k.ú. Předmostí. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/7/2019 

A - 7 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova   

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemku 6492/2 ostatní plocha o výměře 4027 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/8/2019 

B - 1 

 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2153/7       

v k.ú. Přerov. 

 



Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod a schválit bezúplatný 

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2153/7, 

zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - 

Nové Město.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/7/2/9/2019 

B - 2 

 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4170/6       

v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod a schválit bezúplatný 

převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4170/6, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - 

Nové Město.  

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/7/2/10/2019 

B – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a 

p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova    

 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6850/1 vodní 

plocha o výměře 5243 m2, p.č. 6850/4 vodní plocha o výměře 750 m2, p.č. 6850/8 vodní 

plocha o výměře 151 m2,  p.č. 6850/10 vodní plocha o výměře 677 m2 a p.č. 6850/12 vodní 

plocha o výměře 44 m2 vše v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

 



UZKMZ/7/2/11/2019 

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  

 

schvaluje 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/7/2/12/2019 

C – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova – části  pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova   

 

Komise pro majetkové záležitosti  

schvaluje  záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova –   části  pozemku p.č. 455/2 ovocný sad  o výměře 245 m2 v k.ú. Lověšice u  

Přerova.    

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/13/2019 

C – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova –  části pozemku p.č. 238/20 v k.ú. Předmostí.  

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části   pozemku p.č. 238/20 orná půda o 

výměře 195 m2 v k.ú. Předmostí.   

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/14/2019 

C – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věcí v majetku statutárního 

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



Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku části   pozemku p.č. 138 ost. plocha   

o výměře 50 m2 v k.ú. Lýsky.  

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/15/2019 

C – 5 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103 v budově bytový dům č.p. 190, 191, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 

4) 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - nájem nebytové jednotky č. 191/103 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 190, 191, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o celkové výměře 91,40 m2 a vyhlášení 

výběrového řízení na nájem této jednotky za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  

jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/16/2019 

C – 6 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova –   části  pozemku p.č. 6704/11 v k.ú.  Přerov.   

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje  záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 6704/11 ost. plocha o 

výměře 300 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

 

 

 

 

UZKMZ/7/2/17/2019 



C – 7 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova –   části  pozemku p.č. 5319 v k.ú.  Přerov.   

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje  záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 5319  zahrada o 

výměře 243 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/18/2019 

C – 8 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

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

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

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

výměře 300 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/19/2019 

C - 9 

Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova –   části  pozemku p.č. 49/1 v k.ú. Vinary u Přerova.   

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje  záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 49/1  ovocný  sad  o 

výměře 180 m2 v k.ú. Vinary u Přerova. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/20/2019 

D – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13, 

p.č. 3473/1, p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 4943/1, p.č. 4943/2, p.č. 4943/5, p.č. 



4943/6, p.č. 5084/21, p.č. 5084/27, p.č. 5084/28, p.č. 5084/31, p.č. 6568/11, p.č. 6569/2, p.č. 

6569/12, p.č. 6569/14 a p.č. 6569/15 vše v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti   

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemku p.č. 4943/4 ostatní plocha o 

výměře 269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha o 

výměře 565 m2,  p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o 

výměře 283 m2, části p.č. 3473/1 ostatní plocha o výměře 241 m2, p.č. 3473/55 o výměře 31 

m2, části p.č. 3477/1 ostatní plocha o výměře 137 m2, p.č. 3477/3 ostatní plocha o výměře 1 

m2, části p.č. 4943/1 ostatní plocha o výměře 281 m2, části p.č. 4943/2 ostatní plocha o 

výměře 1253 m2, p.č. 4943/5 ostatní plocha o výměře 90m2, p.č. 4943/6 ostatní plocha o 

výměře 241 m2, části p.č. 5084/21 ostatní plocha o výměře 177 m2, p.č. 5084/27 ostatní 

plocha o výměře 7 m2, p.č. 5084/28 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 5084/31 ostatní plocha 

o výměře 361 m2, části p.č. 6568/11 ostatní plocha o výměře 713 m2, části p.č. 6569/2 zahrada 

o výměře 26 m2, p.č. 6569/12 ostatní plocha o výměře 130 m2, p.č. 6569/14 ostatní plocha o 

výměře 40 m2, p.č. 6569/15 ostatní plocha o výměře 6 m2 vše v k.ú. Přerov.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/21/2019 

E – 1 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 199/6 v k.ú. Vinary u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Vinary, Město Přerov, p.č. 199/6, 

kNN,  číslo stavby IZ-12-8001644“ na pozemku p.č. 199/6, ostatní plocha v k.ú. Vinary u 

Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 199/6, ostatní 

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

 

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. 199/6 v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova, a to  

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

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

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

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

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

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

ze služebnosti. 



Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/7/2/22/2019 

E – 2 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 403/1 a p.č. 302/1 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „vodovodní přípojky k novostavbě RD 

Kozlovice“ na pozemku p.č. 403/1, ostatní plocha a pozemku p. č. 302/1, ostatní plocha v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 403/1, ostatní 

plocha a části pozemku p. č. 302/1, ostatní plocha o celkové výměře 70 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní řad a s tím spojené omezení povinného, 

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

přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na zatížené 

nemovité věci za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, stavebních 

úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění vodovodního řadu k tíži 

pozemků p.č. 403/1 a 302/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku statutárního města Přerova, 

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

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 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, Ing. M. V. a 

panem P. Z., jako stavebníky, nájemci a investory a společností Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/7/2/23/2019 

E – 3 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/3, p.č. 321 a p.č. 327 

v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 

Komise pro majetkové záležitosti  

 



1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Infrastruktura pro RD Újezdec „Díly 

v Černém“, Vodovod“ na pozemku p.č. 313/3, ostatní plocha, pozemku p.č. 321, ostatní 

plocha a pozemku p. č. 327, ostatní plocha, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 313/3, ostatní 

plocha, části pozemku p.č. 321, ostatní plocha  a části pozemku p. č. 327, ostatní plocha o 

celkové výměře 70 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní řad a s tím spojené omezení povinného, 

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

přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na zatížené 

nemovité věci za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, stavebních 

úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění vodovodního řadu k tíži 

pozemků p.č. 313/3, p.č. 321 a p.č. 327 v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku statutárního města 

Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 

482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 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, panem J. V. 

a panem M. P., jako stavebníky, nájemci a investory a společností Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/7/2/24/2019 

E – 4 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5372 v k.ú. Přerov. 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Pod Hvězdárnou, p.č. 5353/2, 

vNN,kNN,  číslo stavby IP-12-8024127“ na pozemku p.č. 5372, ostatní plocha v k.ú. Přerov, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5372, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 11 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. 

5372 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/7/2/25/2019 

E – 5 

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. 308/1, kNN,  číslo 

stavby IV-12-8016569“ na pozemku p.č. 475, ostatní plocha v k.ú. Lověšice u Přerova, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

plocha, ostatní komunikace o výměře 10 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 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. 

475 v k.ú. Lověšice u Přerova v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

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

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

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

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

ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/7/2/26/2019 

E – 6 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2680/1, p.č. 2680/20, p.č. 

2680/21 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 



1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby optické sítě „RVDSL1937_M_M_PRRV10- 

PRRV1HR_OK“ na pozemcích p.č. 2680/1, p.č. 2680/20, p.č. 2680/21 v  k.ú. Přerov v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2.  schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 2680/1 ost. 

plocha, jiná plocha o výměře 46 m2, p.č. 2680/20 ost. plocha, silnice o výměře 4 m2 a p.č. 

2680/21 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2 vše v  k.ú. Přerov. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení elektronických 

komunikací (veřejná síť elektronických komunikací – napojení nového objektu na optickou 

infrastrukturu CETIN) a přípojek elektronických komunikací   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 komunikačního vedení  k tíži pozemků  

p.č. 2680/1, p.č. 2680/20, p.č. 2680/21 v  k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a 

to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, 

Olšanská 2681/6, IČ 04084063 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 Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze  služebnosti. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/27/2019 

E – 7 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/7, p.č. 357/3, 

p.č. 1003/1, p.č. 1003/2, p.č. 1012 vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby optické sítě „SEK Nej.cz, s.r.o., Přerov-

Újezdec, OK“  na pozemcích p.č. 313/4, p.č. 313/7, p.č. 357/3, p.č. 1003/1, p.č. 1003/2, p.č. 

1012 vše v k.ú. Újezdec u Přerova v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2.  schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 313/4 ost. pl., 

silnice o výměře 5 m2, p.č. 313/7 ost. pl., ost. komunikace o výměře 25 m2, p.č. 357/3 ost. pl., 

ost. komunikace o výměře 1 m2, p.č. 1003/1 orná půda o výměře 68 m2, p.č. 1003/2 ost. pl., 

ost. komunikace o výměře 28 m2, p.č. 1012 ost. pl., ost. komunikace o výměře 90 m2 vše 

v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní optické komunikační vedení 

elektronických komunikací (SEK)  a přípojek elektronických komunikací 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 komunikačního vedení k tíži 

pozemků  p.č. 313/4, p.č. 313/7, p.č. 357/3, p.č. 1003/1, p.č. 1003/2, p.č. 1012 vše v k.ú. 

Újezdec u Přerova v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti Nej.cz 

s.r.o., Praha 4, Chodov, Kaplanova 2252/8, IČ 03213595 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 společnosti Nej.cz s.r.o., Praha 4, Chodov, Kaplanova 

2252/8, IČ 03213595, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze  služebnosti. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/28/2019 

E – 8 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2481/1, p.č. 2487/2, p.č. 

2701, p.č. 5024/4, p.č. 5080 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby optické sítě „RVDSL1937_M_M_PRRV11- 

PRRV1HR_OK“ na pozemcích p.č. 2487/1, p.č. 2487/2, p.č. 2701, p.č. 5024/4, p.č. 5080  

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

 

2.  schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 2487/1 ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 54 m2, p.č. 2487/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 

m2, p.č. 2701 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2,  p.č. 5024/4 ost. plocha, jiná 

plocha o výměře 11 m2, p.č. 5080 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2 vše v  k.ú. 

Přerov. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení elektronických 

komunikací (veřejná síť elektronických komunikací – napojení nového objektu na optickou 

infrastrukturu CETIN) a přípojek elektronických komunikací   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 komunikačního vedení  k tíži pozemků  

p.č. 2487/1, p.č. 2487/2, p.č. 2701, p.č. 5024/4, p.č. 5080 v  k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se 

sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČ 04084063 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 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze  služebnosti 



Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/29/2019 

E – 9 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2614/1  v k.ú.  Přerov.   

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, p.č. 2614/3, smyčka zahrádky  

kNN, číslo stavby  IV-12-8016463“  na pozemku p.č. 2614/1 zahrada v k.ú. Přerov v   

rozsahu dle  předloženého situačního nákresu  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku  p.č. 2614/1zahrada   o  

výměře  10 m2   v k.ú.  Přerov   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zemní kabelové vedení NN a  přípojkovou skříň 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 a trafostanice  k tíži pozemku  p.č. 2614/1 zahrada 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/7/2/30/2019 

E – 10 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1318/1,  p.č. 1320 v k.ú. 

Henčlov 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby plynové přípojky „Novostavba montážní 

haly na pozemcích p.č. 262/20, p.č. 262/21, p.č. 262/29 v k.ú. Henčlov“ na  pozemcích p.č. 

1318/1, p.č. 1320 v  k.ú. Henčlov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 



2.  schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 1318/1 vodní 

plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 2 m2 a p.č. 1320 ost. plocha, ost. komunikace o 

výměře 2 m2  v  k.ú. Henčlov. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynovou přípojku  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 plynové přípojky k tíži pozemků  p.č. 

1318/1, p.č. 1320 v  k.ú. Henčlov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

společnosti Femont CZ – Výroba OK s.r.o., se sídlem Přerov VIII-Henčlov 195, IČ 27795802 

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 Femont CZ – Výroba OK s.r.o., se sídlem 

Přerov VIII-Henčlov 195, IČ 27795802, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze  služebnosti. 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/7/2/31/2019 

E – 11 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5747/3 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Pekárna Racek, Gen. Štefánika, 

kNN,  číslo stavby IZ-12-8001576“ na pozemku p.č. 5747/3, ostatní plocha, manipulační 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5747/3, ostatní 

plocha o výměře 2 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. 

5747/3 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 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/7/2/32/2019 

E – 12 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby nového optického rozvaděče s názvem 

„RVDSL1937_M_M_PRRV9-PRRV1HR_MET“,  číslo stavby SAP: 16010-049635  

na pozemku p.č. 2883/1, ostatní plocha v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2883/1, ostatní 

plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat optický rozvaděč a přípojku kabelového vedení NN 

pro jeho napájení 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 optického rozvaděče a přípojky kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 2883/1 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 

04084063 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 Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/7/2/33/2019 

E – 13 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2487/2 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby nového optického rozvaděče s názvem 

„RVDSL1937_M_M_PRRV13-PRRV1HR_MET“, číslo stavby SAP: 16010-049630 na 

pozemku p.č. 2487/2, ostatní plocha v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2487/2, ostatní 

plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat optický rozvaděč a přípojku kabelového vedení NN 

pro jeho napájení a elektroměrový rozvaděč 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 optického rozvaděče, přípojky kabelového vedení NN pro 

jeho napájení a elektroměrového rozvaděče k tíži pozemku p.č. 2487/2 v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063 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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

UZKMZ/7/2/34/2019 

E – 14 

 

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

Přerova – pozemku p.č. 5104/1, p.č. 4384, p.č. 4383 v k.ú.  Přerov 

 

Komise po projednání   

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby podzemního horkovodního potrubí 2xDN 

125 „ Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – Nábř. E. Beneše –Kopaniny“ na  

částech pozemků p.č. 5104/1, p.č. 4384 a p.č. 4383 v k.ú. Přerov, stavebníku společnosti 

VEOLIA Energie ČR, a.s.,se sídlem Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410    v 

rozsahu dle předloženého  situačního nákresu. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 5104/1  o  výměře 

56  m2 p.č. 4383 o výměře 16 m2 a p.č.4384 o výměře 90 m2  v k.ú. Přerov. 

 

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

věcného břemene služebnosti, zřídit a provozovat podzemní horkovodní vedení 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  

horkovodního vedení k tíži pozemku p.č. 5104/1, p.č. 4384, p.č. 4383 v k.ú.  Přerov  

v majetku  statutárního města Přerova, ve prospěch společnosti VEOLIA Energie ČR, a.s., 

se sídlem  Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410, a po uplynutí zákonem 

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

nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, mezi statutárním 



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

služebnosti a společností VEOLIA Energie ČR, a.s.,se sídlem  Moravská Ostrava, 28. října 

3337/7, IČ 45193410 jako stavebníkem, nájemcem a budoucím  oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/35/2019 

E – 15 

 

Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – 

stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby I/55 Přerov – průtah centrem 1. 

etapa“ na pozemcích p.č. 821/2, p.č. 822, p.č. 823/3, p.č. 883/4, p.č. 890/2, p.č. 891/1, p.č. 

7289/4, p.č. 7289/19, p.č. 7289/25, p.č. 7289/44, p.č. 7289/53, p.č. 7289/55, p.č. 7289/56, 

p.č. 7289/57 vše v k.ú. Přerov 
 

Komise pro majetkové záležitosti 
 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „IO-01 

SSZ – Křižovatka Velké Novosady – Komenského – Kojetínská“ 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 oprav tohoto stavebního objektu k tíži pozemků p.č. 

821/2, p.č. 822, p.č. 823/3, p.č. 7289/44, p.č. 7289/53, p.č. 7289/55, p.č. 7289/56 a p.č. 

7289/57 vše v k.ú. Přerov v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56 ve prospěch statutárního města Přerova, 

v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6414-78031/2016,  

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „IO-02 SSZ – Přechod pro chodce – ulice 

Kramářova“ 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 oprav 

tohoto stavebního objektu k tíži pozemků p.č. 890/2 a p.č. 891/1 oba v k.ú. Přerov v majetku 

ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na 

Pankráci 56 ve prospěch statutárního města Přerova, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 6415-78032/2016,   

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „IO-04 SSZ – Křižovatka Tovární – Denisova“ 

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 oprav tohoto stavebního 

objektu k tíži pozemku p.č. 7289/4 v k.ú. Přerov v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56 ve prospěch 

statutárního města Přerova, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6418-

78034/2016, 

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „IO-05 SSZ – Koordinační kabel SSZ + 



prostupy v km 0,300“ 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 oprav 

tohoto stavebního objektu k tíži pozemků p.č. 823/3, p.č. 883/4, p.č. 890/2, p.č. 7289/19, p.č. 

7289/25 a p.č. 7289/55 vše v k.ú. Přerov v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56 ve prospěch statutárního města 

Přerova, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6419-78035/2016, 

a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene 

– služebnosti zřídit a provozovat stavební objekt „SO 428 Přeložka podzemního kabelového 

vedení Přerov VO v km 0,450-0,650“ 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 oprav tohoto stavebního objektu k tíži pozemků p.č. 7289/55  a p.č. 7289/57 

oba v k.ú. Přerov v majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56 ve prospěch statutárního města Přerova, 

v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6391-78015/2016.   

Věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 

97.323,- Kč včetně DPH. ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR nese náklady na nezbytné úpravy 

dotčeného úseku sítí pro veřejnou potřebu včetně nákladů na zaplacení náhrady za zřízení 

věcného břemene a proto je předmětem smlouvy o zřízení služebnosti dohoda o zániku 

vzájemných pohledávek jejich započtením.   

   

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/36/2019 

E – 16 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 634 v k.ú. Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Prodloužení vodovodu a kanalizace – 

Žeravice Přerov“ na pozemku  p.č. 634 v k.ú. Žeravice v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části pozemku p.č. 634 o výměře cca 

132 m2 v k.ú. Žeravice.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovod a 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 vodovodu a kanalizace k tíži pozemku p.č. 

634 v k.ú. Žeravice 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, společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 

IČ: 47674521, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a manželi Z. a M. Ž., bytem Přerov, 

ako stavebníkem a nájemcem. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/37/2019 

E – 17 

 

Právo provést stavbu a nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Stavební úpravy ručního mytí a mycí linky 

čerpací stanice MOL Přerov – Lipnická“ na pozemku  p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemku p.č. 6706/1 o výměře 

cca 2 m2 a 45 m2 oba v k.ú. Přerov.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/7/2/38/2019 

F – 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 

za část pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí 
 

Komise pro majetkové záležitosti  doporučuje Radě města Přerova  
 

schválit záměr statutárního města Přerova – směnu části pozemku p.č. 368/4 orná půda           

o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova za část 

pozemku p.č. 368/2 orná půda o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví pana Ing, 

J. K., bez doplatku rozdílu cen pozemků. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

K bodu 3) Různé 

 

Před tímto bodem jednání opustil jednání komise pan Bc. Ivan Kandráč. 

 



V tomto bodě nechal předseda komise hlasovat o tom,  aby předlohy pro jednání komise byly 

zasílány v písemné listinné  podobě v obálkách, které si členové komise budou osobně 

vyzvedávat v informační kanceláři  na Magistrátu  města Přerova, Bratrská 34, přízemí. 

Elektronicky bude zasílána pouze pozvánka a zápis s usnesením komise. Schváleno. 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

    

     

         Zdeněk Kadlec                                                             Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                        předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 


