
Zápis č. 15 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 20.5.2020  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Martina Rejnohová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Martina Mazurová  

Bc. Ivan Kandráč 

 

 Ing. arch. Jan Horký 

Pavel Vrána 

       

   

   

   Hosté: 

 

   Ing. Miloslav Dohnal 

 Michal Zácha 

    

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Majetkoprávní záležitosti 

 

3. Různé                        

 

 

 

 

 



K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi pro  majetkové záležitosti Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil 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. Dále bylo 

navrženo předložení 4 materiálů na stůl – A-2, C-6, E-20, E-21. 

 

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

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

 

UZKMZ/15/2/1/2020 

 

A – 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, 

příslušný k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

Komise pro majetkové záležitosti: 

doporučuje RM podat návrh ZM neschválit záměr statutárního města Přerov – úplatný 

převod pozemku p.č. 3991 zast. pl. a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je  budova k 

bydlení č.p. 2076, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov  (Svépomoc I/46) z 

vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/15/2/2/2020 

 

A – 2 – materiál předložen „na stůl“ 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6033 v k.ú. Přerov 

 

V diskusi k tomuto bodu Ing. arch. Jan Horký vystoupil s doporučením vyhlašovat pro 

podobné prodeje výběrové řízení a předložil protinávrh níže uvedeného znění. Ing. Dohnal 

sdělil, že po schválení záměru bude vyvěšeno na úřední desce města, kde se mohou ostatní 

zájemci přihlásit a požádat o převod a VŘ je tak zbytečné.   

1.doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova  - úplatný 

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6033 orná půda o 

výměře 3830 m2 v k.ú. Přerov 

2. doporučuje Radě města Přerova vyhlásit na prodej tohoto pozemku výběrové řízení. 

 

Výsledek hlasování o protinávrhu: Pro/1, Proti/0, Zdržel se/7 

 



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. 6033 orná půda o 

výměře 3830 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Mgr. Lucie Soldanová 

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

 

UZKMZ/15/2/3/2020 

 

B – 1 

 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –části 

pozemku p.č. 5466/20  a části pozemku p.č. 5466/7 oba v k.ú. Přerov. 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

komunikace, veřejného osvětlení, trativodu a drenážního potrubí vybudovaného na 

pozemku p.č. 5466/20 a p.č. 5466/7 oba v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod nemovitých věcí - části pozemku p.č. 5466/20 orná půda o výměře cca 

1061 m2 a části pozemku p.č. 5466/7 orná půda o výměře cca 163 m2 oba v k.ú. Přerov, 

přičemž skutečná výměra převáděných pozemků bude upřesněna geometrickým plánem 

vyhotoveným po splnění podmínek pro užívání stavby „INFRASTRUKTURA 

V ČERNÉM PŘEROV“ ze společného jmění manželů Ing. P. T. a Z. T., oba bytem …, do 

majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací 

smlouvě mezi současnými vlastníky (jako budoucími dárci) a statutárním městem Přerov 

(jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, 

kdy budoucí dárci předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán na oddělení 

převáděných částí pozemku a doklad o povolení užívání stavby komunikace, trativodu, 

drenážního potrubí a kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů, nejpozději 

však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – komunikace, 

trativodu, drenážního potrubí a kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 

vybudovaných na části pozemku p.č. 5466/20 a části pozemku p.č. 5466/7, vše v k.ú. 

Přerov z vlastnictví stavebníků – Ing. P. T. a Z. T., oba bytem …, do majetku statutárního 

města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi výše 

uvedenými stavebníky (jako budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako 

budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy 

budoucí dárci předloží budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání stavby 

komunikace, trativodu, drenážního potrubí a kabelového vedení veřejného osvětlení 

včetně sloupů, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová,DiS. 

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

 



UZKMZ/15/2/4/2020 

 

C-1 

 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – prostoru v budově k bydlení č.p. 832, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov (Bajákova 18) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru v budově k bydlení č.p. 832, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4394/25 v k.ú. Přerov 

(Bajákova 18) - místnosti č. 11 o výměře 9,11 m2. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/15/2/5/2020 

 

C-2 

 

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

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

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht částí pozemku p.č. 455/2 ovocný sad o 

celkové výměře 471 m2  v  k.ú. Lověšice u Přerova.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/15/2/6/2020 

 

C-3 

 

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 po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku  p.č. 455/2 ovocný sad o 

výměře 260 m2  v  k.ú. Lověšice u Přerova.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

UZKMZ/15/2/7/2020 

 



C– 4 

 

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

Přerova – pozemku p.č. 4901 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                       
 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 4901 ovocný sad o 

výměře 6013 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/15/2/8/2020 

  

C– 5 

 

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova –  částí pozemků  p.č. 5730 a p.č. 5371/2  oba v k.ú.  Přerov   

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht částí pozemků  p.č. 5730 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 38 m2 a p.č. 5371/2 ost. pl., ost. komunikace o výměře 244 m2  oba 

v  k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/15/2/9/2020 

 

C– 6 – materiál na „stůl“ 

 

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

Přerova –  části pozemku  p.č. 263 v k.ú.  Předmostí   

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku  p.č. 263 zahrada o 

výměře 114 m2  v  k.ú.  Předmostí.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

 

 

UZKMZ/15/2/10/2020 

 



D-1 

 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – částí pozemků p.č. 403/1, p.č. 1981/44, p.č. 3346/1, p.č. 3749/1, p.č. 

4394/1, p.č. 5734/26, p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov a p.č. 30/53, p.č. 136, p.č. 460/3 v k.ú. 

Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku částí pozemků p.č. 403/1 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 1 m2, p.č. 1981/44 ost. pl.,  zeleň o výměře 1 m2, p.č. 3346/1 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 1 m2, p.č. 3749/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2, p.č. 4394/1 ost. 

pl., ost. komunikace o výměře 1 m2, p.č. 5734/26 ost. pl., jiná plocha o výměře 1 m2, p.č. 

5300/1 ost. pl., manipulační plocha o výměře 1 m2 vše v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 

30/53 ost. pl., jiná plocha o výměře 1 m2, p.č. 136 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2, 

p.č. 460/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/15/2/11/2020 

 

D – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí z 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: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova  -  uzavření dodatku č. 3 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 a dodatku č. 2 ze dne 18.3.2020, která je uzavřena na 

dobu určitou do 31.12.2035, 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 dodatkem se rozšíří předmět výpůjčky o část pozemku 

p.č. 250 ostatní plocha o výměře 563 m2 a část pozemku p.č. 404 o výměře 4050 m2.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

 

UZKMZ/15/2/12/2020 

 



E-1 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5300/23 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby veřejné sítě elektronických komunikací 

s názvem „RVDSL9940_M_M_PRRV7-PRRV1HR_NDN“ na pozemku p.č. 5300/23, 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5300/23, ostatní 

plocha o výměře 25 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 pro jeho 

napájení k tíži pozemku p.č. 5300/23 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a 

to ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 

Praha 9, 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 CETIN a.s., 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/15/2/13/2020 

 

E - 2 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 588 a p.č. 728,  

k.ú. Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Žeravice, p.č. 740, vlož. SR + 

kNN, číslo stavby IV-12-8018077“ na pozemku p.č. 588, zahrada a pozemku  

p.č. 728, ostatní plocha, k.ú. Žeravice, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 588, zahrada a 

části pozemku p.č. 728, ostatní plocha o celkové výměře 80 m2 , oba v k.ú. Žeravice.   

 

3. doporučuje 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. 588 a 728, oba v k.ú. Žeravice v 

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

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

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

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

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

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

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/15/2/14/2020 

 

E – 3 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 529/2 v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Předmostí, Žernava, p.č. 360/5, 

kNN, číslo stavby IV-12-8017956“ na pozemku p.č. 529/2, ostatní plocha  

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 529/2, ostatní 

plocha o výměře 128 m2 v k.ú. Předmostí.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení NN a kabelovou 

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 

podzemního kabelového vedení NN a kabelové skříně k tíži pozemku p.č. 529/2  

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

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 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, Teplická 8, 

IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis 

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

 

UZKMZ/15/2/15/2020 

 



E– 4 

 

Nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku 

statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4160/1, p.č. 4293/1, p.č. 5098/1 a p.č. 5100, 

vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4160/1, ostatní 

plocha o výměře 339 m2, p.č. 4293/1, ostatní plocha o výměře 233 m2 a části pozemku  

p.č. 5100, ostatní plocha o výměře 26 m2 vše v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat teplovodní potrubí a s tím spojeného omezení 

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

třetím osobám přístup a příjezd k zatíženým nemovitostem, za účelem zajišťování 

provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění teplovodního potrubí k tíži 

pozemků p.č. 4160/1, p.č. 4293/1, p.č. 5098/1 a p.č. 5100, všechny v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., 

Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453 a po uplynutí zákonem stanovené 

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

smlouvu - Nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov, jako pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a společností Teplo 

Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov, IČO: 25391453, jako nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/15/2/16/2020 

 

E– 5 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5033, p.č. 5043, p.č. 5041, 

p.č. 5040, p.č. 5044, p.č. 5047, p.č. 5046, p.č. 5054/1, p.č. 5053, p.č. 5045 a p.č. 1783/5, 

v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

3. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-město, 

Nerudova, Macharova, obnova k, číslo stavby IE-12-8006689“ na pozemku p.č. 5033, 

ostatní plocha, p.č. 5043,ostatní plocha, p.č. 5041, ostatní plocha, p.č. 5040, ostatní 

plocha, p.č. 5044, ostatní plocha, p.č. 5047, ostatní plocha, p.č. 5046, ostatní plocha, p.č. 

5054/1, ostatní plocha, p.č. 5053, ostatní plocha, p.č. 5045, ostatní plocha a p.č. 1783/5, 

trvalý travní porost, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5033, ostatní 

plocha o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 5043, ostatní plocha o výměře 267 m2,  části 

pozemku p.č. 5041, ostatní plocha o výměře 878 m2, části pozemku p.č. 5040, ostatní 

plocha o výměře 56 m2, části pozemku p.č. 5044, ostatní plocha o výměře 480 m2, části 



pozemku p.č. 5047, ostatní plocha o výměře 66 m2, části pozemku p.č. 5046, ostatní 

plocha o výměře 572 m2, části pozemku p.č. 5054/1, ostatní plocha o výměře 6 m2, části 

pozemku p.č. 5053, ostatní plocha o výměře 46 m2, části pozemku p.č. 5045, ostatní 

plocha o výměře 186 m2 a části pozemku p.č. 1783/5, trvalý travní porost o výměře 4 m2, 

vše v k.ú. Přerov.   

 

5. doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat soustavu 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 soustavy kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 5033, p.č. 5043, p.č. 5041, 

p.č. 5040, p.č. 5044, p.č. 5047, p.č. 5046,  p.č. 5054/1,  p.č. 5053,  p.č. 5045 a p.č. 1783/5, 

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: 24729035 a 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: 24729035, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

V diskusi vystoupil Ing. arch. Jan Horký s připomínkou, že příloha je tak zmenšená až 

je nečitelná a vyslovil požadavek, aby byla v těchto případech pro přehlednost a 

čitelnost zasílána příloha elektronicky. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/15/2/17/2020 

 

E– 6 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním vodovodního a kanalizačního řadu v rámci stavby 

„Infrastruktura v Černém Přerov“ na pozemku p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5371/2 ostatní 

plocha o celkové výměře 24 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační 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 zatíženou nemovitou věc za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, 

rekonstrukce a odstranění vodovodního a kanalizačního řadu k tíži pozemku p.č. 5371/2 

v k.ú. Přerov 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. P. T., Přerov jako 

stavebníkem, nájemcem a investorem, 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/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/15/2/18/2020 

 

E– 7 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním sítě elektronických komunikací v rámci stavby 

„Infrastruktura v Černém Přerov“ na pozemku p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5371/2 ostatní 

plocha o celkové výměře 6,4 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat síť elektronických komunikací a s tím spojené 

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

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

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění sítě 

elektronických komunikací k tíži pozemku p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o., se sídlem 

Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, 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, Ing. P.T., bytem…  jako stavebníkem, nájemcem a investorem a 

společností Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 

03213595, jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/15/2/19/2020 

 

E– 8 



 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2645/1 a p.č. 2701,  

oba v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Dvořákova, CETIN, p.č. 828/21, 

kNN, číslo stavby IV-12-8018139“ na pozemku p.č. 2645/1, ostatní plocha a pozemku  

p.č. 2701, ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2645/1, ostatní 

plocha a části pozemku p.č. 2701, ostatní plocha o celkové výměře 35 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 kabelovou 

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 kabelové skříně k tíži pozemku p.č. 2645/1 a 2701, 

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: 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 pozemků, pronajímatelem a budoucím 

povinným ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/15/2/20/2020 

 

E– 9 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov - Újezdec, p.č. 123, svod+kNN, 

číslo stavby IP-12-8026046“ na pozemku p.č. 135/1, ostatní plocha v k.ú. Újezdec u 

Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 135/1, ostatní 

plocha o výměře 30 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova.   

 



3. doporučuje 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 zatíženou nemovitou věc, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového 

vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku p.č. 135/1, v k.ú. Újezdec u Přerova v 

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

sídlem Děčín, Teplická 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, Teplická 8, IČ: 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/15/2/21/2020 

 

E - 10 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1320 a p.č. 1318/1  

oba v k.ú. Henčlov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

Femont CZ – Výroba OK s.r.o. v k.ú. Henčlov, p.č. 262/29, 262/1, 1318/1, 1320 a 864“ 

na pozemku p.č. 1320 ostatní plocha a p.č. 1318/1 vodní plocha oba v k.ú. Henčlov v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1320, ostatní 

plocha o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 1318/1, vodní plocha o výměře 2 m2  oba  

v k. ú. Henčlov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku 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 zatíženou nemovitou věc za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a 

odstranění vodovodní přípojky k tíži pozemku p.č. 1320 a p.č. 1318/1 oba v k.ú. Henčlov 

v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Femont CZ – Výroba 

OK s.r.o., se sídlem Henčlov 195, 750 02 Přerov, 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 Henčlov 

195, 750 02 Přerov, IČ: 27795802, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným 

ze služebnosti. 



 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/15/2/22/2020 

 

E - 11 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5300/23, v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, CETIN, Želatovská, p.č. 

5300/23, smyč., číslo stavby IV-12-8018520“ na pozemku p.č. 5300/23, ostatní plocha 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5300/23, ostatní 

plocha o výměře 15 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 přípojkovou kabelovou 

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 kabelové skříně k tíži pozemku p.č. 5300/23, v k.ú. 

Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Děčín, Teplická 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, Teplická 8, IČ: 24729035, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/15/2/23/2020 

 

E - 12 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1061 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov - Újezdec, Široká, č.e. 35, vNN, 

kNN, číslo stavby IP-12-8026155“ na pozemku p.č. 1061 v k.ú. Újezdec u Přerova v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1061, ostatní 

plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.   

 

3. doporučuje 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 zatíženou nemovitou věc, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového 

vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku p.č. 1061, v k.ú. Újezdec u Přerova v 

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

sídlem Děčín, Teplická 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, Teplická 8, IČ: 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/15/2/24/2020 

 

E - 13 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5114 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby veřejné sítě elektronických komunikací 

s názvem „VPIC_Přerov_Osmek_most ev. č. 04724-2“ na pozemku p.č. 5114, ostatní 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5114, ostatní 

plocha o výměře 4 m2 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 zatíženou nemovitou věc, za účelem 

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

elektronických komunikací k tíži pozemku p.č. 5114 v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 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 CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,  

IČ: 04084063, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 



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

 

UZKMZ/15/2/25/2020 

 

E - 14 

 

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

ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „IZ-12-8002135 Přerov, DA 

Care, Trávník 1170/30, kNN“ na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

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

plocha, ost. komunikace o výměře 52 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 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. 2883/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerov, 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 pozemků, 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/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/15/2/26/2020 

 

E - 15 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/1, pozemku p.č. 5114,  

pozemku p.č. 5113, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, SSOK,p.č. 5115/1, kVN, kNN,  

číslo stavby IZ-12-8002010“ na pozemcích p.č. 4394/1, p.č. 5113 ostatní plocha a 

p.č.5114 vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4394/1, ostatní 

plocha o výměře 70 m2, části pozemku p.č. 5113 ostatní plocha o výměře 6 m2 a části 

pozemku p.č. 5114 ostatní plocha o výměře 10 m2 vše v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN, NN, RS, uzemnění 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, RS a uzemnění  k tíži pozemků  p.č. 4394/1 a p.č. 5113 a VN k tíži pozemku 

p.č. 5114 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 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: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/15/2/27/2020 

 

E – 16 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 167 a p.č. 171 oba v k.ú. 

Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby plynové přípojky v rámci stavby 

„Zastřešené házenkářské hřiště parc.č. 402, k.ú. Žeravice“ na pozemcích p.č. 167 a p.č. 

171 oba v k.ú. Žeravice v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části pozemku p.č. 167 lesní 

pozemek o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 171 ostatní plocha o výměře 24 m2 oba 

v k.ú. Žeravice.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynovou přípojku  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. 

167 a p.č. 171 oba v k.ú. Žeravice v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ: 27295567 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,  GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 



940/96, IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Sportovním klubem 

Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U Stadionu 214/7, IČ: 45180521 jako 

stavebníkem a nájemcem. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/15/2/28/2020 

 

E – 17 

 

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

pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/1, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22  

vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit, mít, udržovat, provozovat, obnovovat případně 

odstranit veřejné osvětlení a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 

nemovitosti, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění tohoto  vedení  k  tíži pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 

3412/1, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22  vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti MJM agro, 

a.s., se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel, IČ: 06642331ve prospěch statutárního města 

Přerova v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6975-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 

60.000,- Kč včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi MJM agro a.s., 

se sídlem Litovel, Cholinská, IČ: 06642331, jako vlastníkem pozemků a povinným ze 

služebnosti, statutárním městem Přerov, jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako investorem. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/15/2/29/2020 

 

E – 18 

 

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

Přerova – k tíži pozemku p.č. 5084/31 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, 

upravovat, obnovovat, vyměňovat, modernizovat nebo zlepšovat výkonnost a odstraňovat 

vodovodní přípojku 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, údržby, oprav a odstranění vodovodní přípojky k 



tíži pozemku p.č. 5084/31 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch 

Česká republika – Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, IČ: 

71214011, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6973-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 

10.000,- Kč včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným ze služebnosti,  Česká 

republika – Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, IČ: 71214011, 

jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 

Praha 4, IČ: 65993390, jako investorem. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/15/2/30/2020 

 

E – 19 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova – k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 5084/21, p.č. 5084/23 a p.č. 5084/28 vše 

v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační 

vedení 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, údržby, oprav, úprav za účelem modernizace nebo zlepšení jeho 

výkonnosti a odstranění podzemního komunikačního vedení k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 

5084/21, p.č. 5084/23 a p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a 

to ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19. Praha 9, IČ: 04084063. 

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

věcného břemene - služebnosti bude činit 10.000,- Kč pro každý ze zatížených pozemků a 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, 

jako budoucím povinným ze služebnosti, společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 

2510/19. Praha 9, IČ: 04084063, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, jako stavebníkem.  

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby „SO 

462 Přeložka kabelů Telefonica“ vedený u budoucího oprávněného pod označením 

„VPIC_Silnice II436 Přerov-Dluhonská“ do 6 měsíců od písemné výzvy zaslané stavebníkem 

budoucímu oprávněnému a budoucímu obtíženému k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 

která bude obsahovat návrh smlouvy o zřízení služebnosti včetně geometrického plánu, 

nejpozději však do 66 kalendářních měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 



UZKMZ/15/2/31/2020 

 

E – 20 – materiál předložen „na stůl“ 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 

1269/3 a p.č. 1343/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby vodovodu v rámci 

stavby „VODOVOD PRO ZÁPADNÍ VESELÍČKO“ na pozemcích p.č. 1143/1, p.č. 

1144/2, p.č. 1269/3 a p.č. 1343/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova –  nájem části pozemku p.č. 1143/1 trvalý 

travní porost o výměře 24 m2, p.č. 1144/2 ostatní plocha o výměře 350 m2, p.č. 1269/3 

ostatní plocha o výměře 394 m2 a p.č. 1343/2 ostatní plocha o výměře 337 m2 vše v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

 

3. doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní řad  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 

vodovodního řadu k tíži pozemků p.č. p.č. 1143/1, p.č. 1144/2, p.č. 1269/3 a p.č. 1343/2 

v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou v majetku statutárního města Přerova a to ve 

prospěch obce Veselíčko, se sídlem Veselíčko 68, IČ: 00302198.  

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou 

znaleckým posudkem, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru dle bodu 2. návrhu usnesení bude uzavřena 

smlouva o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí služebnosti mezi statutárním 

městem Přerov (jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným) a obcí 

Veselíčko (jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným). Smlouva o zřízení 

služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení geometrického plánu 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 

břemene - služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích 

stavebníkem. Stavebník uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o 

zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/15/2/32/2020 

 

E –21 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 1020/2, 1082/2, 1018 

v k.ú. Dluhonice a p.č. 6531/1, 5097, 6959 v k.ú. Přerov 



 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby veřejné sítě elektronických komunikací 

v rámci stavby s názvem „11010-094577 VPIC_Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“  

na pozemcích p.č. 1020/2, 1082/2, 1018 vše v k.ú. Dluhonice a p.č. 6531/1, 5097, 6959  

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1020/2 ostatní 

plocha o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 1082/2 ostatní plocha o výměře 8 m2, části 

pozemku p.č. 1018 ostatní plocha o výměře 20 m2  vše v k.ú. Dluhonice a  části pozemku  

p.č. 6531/1 ostatní plocha o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 5097 ostatní plocha o 

výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 6959 ostatní plocha o výměře 8 m2  vše 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 zatíženou nemovitou věc, za účelem 

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

elektronických komunikací k tíži pozemků p.č. 1020/2, 1082/2, 1018 vše v k.ú. Dluhonice 

a p.č. 6531/1, 5097, 6959 vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova,  

a to ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,  

190 00 Praha 9, 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 

CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 
 

Diskusi vystoupil Ing. arch. Jan Horký s požadavkem, aby součástí každého materiálu byl 

polohopis a katastrální mapa.  
 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/15/2/33/2020 

 

F–1 

 

Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova –  části pozemku p.č. 4954 ostatní plocha o výměře cca  50 m2 a části 

pozemku p.č. 5005 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Přerov za část pozemku 

p.č. 347 zahrada o výměře cca 15  m2 ve vlastnictví fyzické osoby 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - směnu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4954 ostatní 

plocha o výměře cca  50 m2 a části pozemku p.č. 5005 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 oba 

v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 zahrada o výměře cca 15 m2 ve vlastnictví pana O.P. 

 



Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

 

K bodu 3) Různé 

 

V rámci tohoto bodu vystoupila Mgr.Bc. Jarmila Ižová s dotazem na prodej zbytného majetku 

na náměstí TGM. Na základě tohoto proběhla diskuse o stavu nemovitostí a investování města 

do projektů a oprav  těchto budov na TGM v období po roce 89. Ing. arch. Jan Horký 

zdůraznil potřebu vydání regulačního plánu pro možnost ovlivnění podoby budov v rámci 

rekonstrukcí a oprav. 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                       Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                                 předseda  komise                                                                                                                        
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