
Zápis č. 14 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 19.2.2020  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Martina Rejnohová 

Bc. Ivan Kandráč 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Martina Mazurová  

Bc. Ivan Kandráč 

Pavel Vrána 

 Ing. arch. Jan Horký        

   

   

   Hosté: 

 

   Ing. Miloslav Dohnal 

 Michal Zácha 

    

 

 

 

 

 

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 v 15.00 hodin 

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

že jednání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů komise a komise 

je tedy usnášení schopná. Komise hlasovala o programu, který byl schválen.  

 

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

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

 

UZKMZ/14/2/1/2020 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266  a p.č. 6577/267 v k.ú. Přerov. 

Komise pro  majetkové záležitosti doporučuje  Radě města Přerova“ 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova 

úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov části pozemku p.č. 

6577/266 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m2 a části pozemku p.č. 

6577/267 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  cca 450 m2 v k.ú. Přerov 

 

Odpovídá: Marie Doušková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/2/2020 

 

A – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 5297/2 v k.ú. Přerov 

 



 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5297/2 v k.ú. Přerov o  výměře 200 m2. 

 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5297/2      

v k.ú. Přerov o výměře cca 200 m2. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

 

UZKMZ/14/2/3/2020 

 

A – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Předmostí 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 

statutárního města Přerova části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Předmostí 
 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 67/1 ostatní plocha v  k.ú. Předmostí               

o  výměře 257 m2. 

 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 67/1 

ostatní plocha  v k.ú. Předmostí o výměře cca 200 m2. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

 

UZKMZ/14/2/4/2020 

 

A – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 388/4 a části pozemku p.č. 587/4 oba 

v k.ú. Žeravice  

 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č. 388/4 trvalý 

travní porost o výměře cca 85 m2  a části pozemku p.č. 587/4 ostatní plocha o výměře cca 65  

m2  oba v  k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/5/2020 

 

A – 5 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 orná půda o výměře 1635 m2 v k.ú. Čekyně 

z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/6/2020 

 

A – 6 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 75/1  v k.ú. Lýsky 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 
schválit záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod částí pozemku p.č. 75/1 zahrada o výměře 

celkem cca 100 m2 v k.ú. Lýsky z majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/14/2/7/2020 

 

B – 1 

 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4968/8       

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. 4968/8, ostatní 

plocha, silnice, 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/6, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/14/2/8/2020 

 

B – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice  

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod pozemku p.č. 666 lesní 

pozemek  o  výměře 276  m2  v  k.ú. Žeravice do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro6/, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

UZKMZ/14/2/9/2020 

 

B – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/10 v k.ú. Předmostí, na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování            

a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti  doporučuje Radě města Přerova 

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 509/10, orná půda o výměře 76 m2  

v k.ú. Předmostí, z vlastnictví paní I. H. do majetku statutárního města Přerova. 
 

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

Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 509/10, orná půda o výměře 76 m2  

v k.ú. Předmostí ve vlastnictví paní I. H.. 
 

 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/14/2/10/2020 

 

B – 4 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/165, p.č. 6868/183 a p.č. 6868/184, vše    

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 pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6868/165, zastavěná plocha a nádvoří              

o výměře 113 m2, pozemku p.č. 6868/183, ostatní plocha o výměře 9092 m2                  

a pozemku p.č. 6868/184, ostatní plocha o výměře 2719 m2, vše v k.ú. Přerov, 

z vlastnictví Českých drah, a.s. do majetku statutárního města Přerova. 
 

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

Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6868/165, zastavěná plocha             

a nádvoří o výměře 113 m2, pozemku p.č. 6868/183, ostatní plocha o výměře 9092 m2  

a pozemku p.č. 6868/184, ostatní plocha o výměře 2719 m2, vše v k.ú. Přerov             

z vlastnictví Českých drah, a.s. 
 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/14/2/11/2020 

 

C– 1 

 

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

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

 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

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

o výměře 480 m2  v  k.ú. Dluhonice.     

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/14/2/12/2020 

 

C– 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části stavby občanského vybavení č.p. 100, příslušné k části obce Přerov 

XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – udělení souhlasu dle ustanovení § 1895 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s postoupením práv        

a povinností z nájemní smlouvy ze dne 7.10.2015 na část stavby občanského vybavení č.p. 

100, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. 

Žeravice o celkové výměře 5 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a Ing. J. S., jako nájemcem, na základě Dohody o postoupení práv              

a povinností ze dne 4.2.2020 uzavřené mezi Ing. J. S., jako převodcem a společností proWiFi 

ISP s.r.o., se sídlem Velký Týnec, Antonína Klobouka 641, IČ 06979742, jako nabyvatelem. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/13/2020 

 

C– 3 

 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 184, příslušné k části obce 

Přerov XII-Žeravice, na pozemcích p.č. 203, p.č. 416, p.č. 198 v k.ú. Žeravice (bývalá 

MŠ v Žeravicích) 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru v budově občanské vybavenosti 

č.p. 184, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, na pozemcích p.č. 203, p.č. 416, p.č. 198 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/14/2020 

 

C– 4 

 

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

Přerova –  části pozemku  p.č. 5300/1  v k.ú.  Přerov.   

 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části  pozemku  p.č. 5300/1 ost. plocha   

o výměře 80 m2  v  k.ú. Přerov.      

 

 

Odpovídá: Jaroslava Štěpánová 

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

 

 

UZKMZ/14/2/15/2020 

 

D– 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – pozemku p.č. 473 v k.ú. Přerov a bezúplatný převod movitých věcí – 

herních prvků z vlastnictví statutárního města Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku pozemku p.č. 473 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 1.801 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2. doporučuje Radě města Přerova schválit – bezúplatný převod movitých věcí – herních 

prvků inventární číslo 39-000000110, 39-000000112, 39-000000114, 39-000000115 v 

celkové účetní hodnotě 5.343,- Kč mezi  statutárním městem Přerov, jako dárcem                   

a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 1788, 1837, 1869, 1950 a 1996 v Přerově, ulice 

Palackého 2, 4 a Blahoslavova 11, 13, 15, se sídlem Přerov I-Město, Palackého 1788/2, IČ 

08173524, jako obdarovaným. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 



Před bodem D – 2 se dostavil na jednání Ing. arch. Horký 

 

 

UZKMZ/14/2/16/2020 

 

D– 2 

 

Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části pozemku p.č. 4293/41 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 4293/41 ost. pl., 

sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 3.560 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/14/2/17/2020 

 

D– 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 824 a části p.č. 433/8 a části p.č. 

426/16 vše v k.ú. Předmostí – uzavření dodatku č. 7 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  uzavření dodatku č. 7 smlouvy o výpůjčce 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a AUTO KLUB PŘEROV – město v 

AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako vypůjčitelem, dne 17.11.1992, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 20.3.2003. 

dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008, dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014 a dodatku č. 6 ze dne 9.11.2016 na 

dobu určitou do 31.12.2029, kdy předmětem výpůjčky jsou pozemky p.č. 426/9 ostatní plocha o 

výměře 106597 m2, p.č. 426/18 ostatní plocha o výměře 7381 m2, p.č. st. 824 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 181 m2 a část p.č. 433/8 orná půda o výměře cca 35 m2  vše v k.ú. Předmostí . 

Předmětem dodatku je prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2035 a úprava podmínek provozu, 

rozsah a termíny výsadeb v areálu přerovské rokle a vyjmutí podmínky umístění mechanických 

zábran na příjezdové cesty. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za 

porušení povinností vypůjčitele dle čl. VII, odst. 1. za porušení povinností uvedených v čl. V., 

odst 10. písm. f) smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 

AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako 

vypůjčitelem, dne 17.11.1992, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 

12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 20.3.2003. dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008, dodatku č. 5 ze dne 

10.11.2014 a dodatku č. 6 ze dne 9.11.2016. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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



 

UZKMZ/14/2/18/2020 

 

D– 4 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 247, p.č. 248/1, p.č. 248/2, p.č. 401, p.č. 403, části p.č. 250 

a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem) a TJ Sokol Čekyně,  IČ 47998750, se 

sídlem Přerov-Čekyně, Pod Lipami 12/3 (jako vypůjčitelem) dne 29.3.2006, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 10.12.2008, která byla uzavřena na dobu určitou do 1.4.2026, kdy předmětem je výpůjčka 

pozemků p.č. 247 ostatní plocha o výměře 4619 m2, p.č. 248/1  ostatní plocha o výměře 1416 m2, 

p.č. 248/2  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2, p.č. 401 ostatní plocha o výměře 2397 

m2, p.č. 403 ostatní plocha o výměře 917 m2, část p.č. 250 ostatní plocha o výměře 1230 m2 a části 

p.č. 404 ovocný sad o výměře 680 m2 vše v k.ú. Čekyně a prodlužuje se doba výpůjčky na dobu 

určitou do 31.12.2035.  

 

2. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s realizací prací  -  s opravou stávajícího 

asfaltového   hřiště na pozemku p.č. 401 v k.ú. Čekyně s umístěním sportovního povrchu – 

bezzásypového umělého trávníku , opravou a doplnění oplocení tohoto hřiště v rozsahu prací dle 

předložené tabulky kdy uvedené práce budou realizovány pomocí dotace Olomouckého kraje, 

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 

v roce 2020, dotační titul Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení, do majetku 

statutárního města Přerova, s tím, že výlučným vlastníkem tohoto majetku pořízeného z dotace  

bude statutární  město Přerov a současně se statutární město Přerov zaváže, že takto získaný  

majetek si ponechá ve svém majetku po dobu minimálně 10 let. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/19/2020 

 

E– 1 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4889/27 a pozemku p.č. 

5130/1, oba v k.ú. Přerov. 

 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, p.č. 4889/19, smyčka kNN, číslo 

stavby IV-12-8017919“ na pozemku p.č. 4889/27, ostatní plocha a pozemku p.č. 5130/1, 

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

 



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4889/27, ostatní 

plocha o výměře 3,5 m2 a části pozemku p.č. 5130/1, ostatní plocha o výměře 2,5 m2, oba       

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 pozemků  

p.č. 4889/27 a p.č. 5130/1 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/14/2/20/2020 

 

E– 2 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 191/1 v k.ú. Penčičky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Penčice, VaK Přerov, p.č. 191/1, 

vNN, číslo stavby IP-12-8020644“ na pozemku p.č. 191/1, ostatní plocha,  

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 191/1, ostatní 

plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Penčičky.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat 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 nemovitou věc, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení 

NN a přípojkové skříně k tíži pozemku p.č. 191/1 v k.ú. Penčičky 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/14/2/21/2020 

 

E– 3 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/3 a pozemku p.č. 

5307/284, oba v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „16010-055629 

VPIC_Přerov_Alšova_BD“, na pozemku p.č. 5307/3, ostatní plocha a pozemku p.č. 

5307/284, ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5307/3, ostatní 

plocha o výměře 39 m2 a části pozemku p.č. 5307/284, ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba      

v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat veřejnou síť 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 nemovité věci, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění veřejné sítě 

elektronických komunikací k tíži pozemků p.č. 5307/3 a p.č. 5307/284, oba 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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 

 

 

 

 



UZKMZ/14/2/22/2020 

 

E– 4 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6785/1 a p.č. 6785/5,  

oba v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

 

1.  se neusnesla doporučit udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Město Přerov, p.č. 

6752/41, kNN, číslo stavby IV-12-8017784“ na pozemku p.č. 6785/1, ostatní plocha a 

pozemku  

p.č. 6785/5, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2.  se neusnesla schválit záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 

6785/1, ostatní plocha o výměře 11,5 m2 a části pozemku p.č. 6785/5, zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 0,5 m2 , oba v k.ú. Přerov.   

 

3. se neusnesla doporučit zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného 

z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a rozpojovací skříň 

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

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

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového 

vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku p.č. 6785/1 a 5785/5, oba v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se 

sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro 

zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést 

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

jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a 

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

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

V diskuzi vystoupil Ing. arch. Horký s tím, že místo není s urbanistického hlediska 

vhodné pro umístění rozpojovací skříně. Bude vyžádáno stanovisko projektanta, zda je 

možno řešit jiným způsobem. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/14/2/23/2020 

 

E– 5 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4887/20 a p.č. 4888/11, oba 

v k.ú. Přerov. 



 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, p.č. 4888/7, svod do SP+kNN, 

číslo stavby IV-12-8025464“ na pozemku p.č. 4887/20, zahrada a pozemku p.č. 4888/11, 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4887/20, zahrada   

o výměře 1,5 m2 a části pozemku p.č. 4888/11, ostatní plocha o výměře 28,5 m2 , oba v k.ú. 

Přerov.   

 

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

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

skříň a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a umožnit 

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

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového 

vedení NN a přípojkové a rozpojovací skříně k tíži pozemku p.č. 4887/20 a 4888/11, oba 

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

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a po uplynutí zákonem stanovené 

doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu 

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

Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti,         

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

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/14/2/24/2020 

 

E– 6 

 
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. ruší své usnesení č. UZKMZ/7/2/36/2019  přijaté na 7. zasedání Komise pro majetkové záležitosti 

dne 26.6.2019. 

 

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

Přerov, SO02 Prodloužení vodovodního řadu Žeravice Přerov“ na pozemku  p.č. 634 v k.ú. 

Žeravice v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části pozemku p.č. 634 o výměře cca 50 m2 

v k.ú. Žeravice.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovod 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 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., jako stavebníkem a nájemcem. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/25/2020 

 

E - 7 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6786/1, p.č. 6793/1              

a  

p.č. 6774/2, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, PR_3403 Osmek, obn, DTS, kVN, 

kNN“, číslo stavby IE-12-8007225“ na pozemku p.č. 6786/1, ostatní plocha, pozemku p.č. 

6793/1, trvalý travní porost a pozemku p.č. 6774/2, ostatní plocha, to vše  

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6786/1, ostatní 

plocha o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 6793/1, trvalý travní porost o výměře 3 m2  a části 

pozemku p.č. 6774/2, ostatní plocha o výměře 23 m2, to vše 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 zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu       

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

p.č. 6786/1, p.č. 6793/1 a p.č. 6774/2, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, 

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

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

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

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem         

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

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

služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 



UZKMZ/14/2/26/2020 

 

E - 8 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova, a to budovách: 

 bez čp/če (hotel), která je součástí zastavěného pozemku p.č. 5307/208, 

 č.p. 2885 (zimní stadion) vystavěné na pozemcích p.č. 5307/108, 5307/610, 5307/611, 

5307/612 a 5307/613, 

 č.p. 2884 (městská sportovní hala), která je součástí zastavěného pozemku p.č. 

5307/209 a dále postavená na pozemku p.č. 5307/623, 

 č.p. 852 (plavecký areál), která je součástí pozemku p.č. 4307, 

to vše v k.ú. Přerov, obec Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova: 

 

schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti umístit a provozovat na služebných nemovitých věcech zařízení           

a technologie ve vlastnictví Teplo Přerov a.s. a s tím spojeného omezení povinného, 

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

přístup na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění zařízení a technologií ve vlastnictví Teplo Přerov a.s., k tíži 

nemovitých věcí – budov: 

 bez čp/če (hotel), která je součástí zastavěného pozemku p.č. 5307/208, 

 č.p. 2885 (zimní stadion) vystavěné na pozemcích p.č. 5307/108, 5307/610, 5307/611, 

5307/612 a 5307/613, 

 č.p. 2884 (městská sportovní hala), která je součástí zastavěného pozemku p.č. 

5307/209 a dále postavená na pozemku p.č. 5307/623, 

 č.p. 852 (plavecký areál), která je součástí pozemku p.č. 4307, 

to vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, a to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s. se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 25391453 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 společností Teplo Přerov a.s. se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 

Přerov I-Město, IČ: 25391453, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti. Smlouva 

o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou 

úhradu stanovenou dle znaleckých posudků ve výši 426.460,- Kč, která bude navýšena            

o příslušnou sazbu DPH. 

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním znaleckého 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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 



UZKMZ/14/2/27/2020 

 

E - 9 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 498 v k.ú. Lýsky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Oprava polní cesty na parc. č. 498 v k.ú. 

Lýsky“ na pozemku p.č. 498, ostatní plocha v k.ú. Lýsky, v rozsahu dle předložené 

dokumentace. 

  

2. doporučuje udělit souhlas s přeložkou podzemních sdělovacích kabelů v souvislosti se 

stavbou „Oprava polní cesty na parc. č. 498 v k.ú. Lýsky“ na pozemku p.č. 498, ostatní plocha 

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

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 498, ostatní plocha 

v k.ú. Lýsky o výměře 100 m2, vše v k.ú. Lýsky.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat optický sdělovací kabel 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 sdělovacího kabelu k tíži 

pozemku p.č. 498 v k.ú. Lýsky v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

společnosti CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha,  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, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod 

Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, jako stavebníkem, nájemcem a investorem a společností 

CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha,  IČ: 04084063, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

 

UZKMZ/14/2/28/2020 

 

E - 10 

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

p.č. 509/1 v k.ú. Předmostí  

 

 



Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 

na umístění stavby „ Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS v Přerově – SO 401 Veřejné 

osvětlení“ a právu provozování vedení, vstupu a vjezdu na zatížený pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami za účelem modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, opravami a provozování 

inženýrské sítě - podzemního vedení veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 509/1 v k.ú. Předmostí ve 

vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem 

Praha - Nusle, Na Pankráci 546/56 ve prospěch statutárního města Přerova.  

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, jednorázová úhrada za 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a „Směrnicí GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích 

investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími 

stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, IČ: 65993390, se sídlem Praha - Nusle, Na Pankráci 546/56  (jako vlastníkem pozemku     

a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a stavebníkem). 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude povoleno 

užívat dokončenou stavbu v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění.  

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/29/2020 

 

F - 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a p.č. 166 

oba v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - směnu části pozemku p.č. 4925 ostatní plocha     

o výměře cca 15  m2  v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 165 

zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca  32  m2  a část pozemku p.č. 165 

zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca  3  m2  oba v  k.ú. Přerov v podílovém 

spoluvlastnictví PhDr. R. K., k id ½ a L. M., s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

nemovitostí. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

UZKMZ/43/2/30/2020 

 

F– 2 



 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4221, 

p.č. 4219/1, p.č. 4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit záměr statutárního města Přerova  - směnu části pozemku p.č. 4221 ostatní plocha      

o výměře cca 6  m2 , části p.č. 4219/1 ostatní plocha  o výměře cca 23  m2 , části p.č. 4218/1 

ostatní plocha  o výměře cca 80  m2  a části p.č. 5096 ostatní plocha  o výměře cca 100  m2  

v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 ostatní plocha  o výměře 

cca  3  m2  v  k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti  Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem 

Praha-Stodůlky, Nárožní 1359/1, IČ: 26178541, s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

nemovitostí. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/14/2/31/2020 

 

H– 1 

 

Dohoda ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným odstraněním stavby  

na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Přerova – uzavření dodatku č. 1 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova 

 

schválit uzavření dodatku č. 1 dohody ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s 

dočasným odstraněním stavby  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Přerova mezi 

statutárním městem Přerov (vlastníkem pozemku a stavby)  a společností Vodovody               

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

a provozovatelem kanalizace vedené pozemkem p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Přerova). 

Dodatkem se mění typ, velikost a umístění stavby na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Př. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/13/2/32/2020 

 

K bodu 3) Různé 

 

V rámci tohoto bodu nevystoupil nikdo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

    

     

         Zdeněk Kadlec                                                             Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                           předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 

 

 


