
Zápis č. 16 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 24.6.2020  

 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 

Ing. Bohumír Střelec 

    

 

 

 

 

 

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 1 materiálu na stůl – 

E-9. 

 

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

 

Příchod 15:05 Ing. David Gerža 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/16/2/1/2020 

 

A – 1 

Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci – části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité 

věci - části pozemku p.č. 2/1 ostatní plocha o výměře 3 m2  v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/1562/2/2020 

 

A – 2  

 

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

Přerova - pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku 

p.č. 436 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/16/2/3/2020 

 

A – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 127 a části 

pozemku p.č. 130 oba v k.ú. Penčice 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku 

p.č. 127 ostatní plocha o výměře 105 m2 a části pozemku p.č. 130 trvalý travní porost o výměře cca 100 

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

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/16/2/4/2020 

 

A - 4 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – části pozemku p.č. 339 v k.ú. 

Žeravice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité 

věci – části pozemku p.č. 339 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/16/2/5/2020 

 

A – 5 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova -  pozemků p.č. 676, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

pozemků p.č. 676 zahrada o výměře 735 m2, p.č. 678 zahrada o výměře 1105 m2, p.č. 679 ostatní 

plocha o výměře  422 m2 a p.č. 680 ovocný sad o výměře 2909 m2 vše v k.ú. Čekyně. 

2. doporučuje Radě města Přerova neschválit zřízení věcného břemene – služebnosti stezky k tíži 

pozemku p.č. 479 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova ve prospěch pozemků p.č. 

795, p.č. 796 oba v k.ú. Čekyně ve společném jmění manželů Ing. L. a V. H.. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/16/2/6/2020 

 

B - 1 

 

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5081/1 a 5081/4 

v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 



doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 

převod a schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p. č. 5081/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 5081/4 ostatní plocha, zeleň oba v k.ú. 

Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/16/2/7/2020 

 

B - 2  

 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 228/22 v k.ú. 

Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 228/22 ost. pl. o 

výměře 77 m2 k. ú. Lověšice u Přerova dle geometrického plánu č. 485-201/2019 ze dne 11.11.2019 

nově označený jako pozemek p.č. 228/32 o výměře 77 m2 k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví 

Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/16/2/8/2020 

  

C– 1 

 

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

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

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku  p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 262 

m2  v k.ú. Lověšice u Přerova. 

     

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/16/2/9/2020 

 

C – 2 

 

Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov 

– části pozemku p.č. 5307/359 v k.ú. Přerov 

 

V rámci tohoto bodu vystoupil Ing. Bohumír Střelec, který vyjádřil stanovisko Pohřební služby s.r.o. 

jakožto podnájemce budovy, u které má být vývěsní skříňka umístěna. S umístěním nesouhlasí, jedná 

se o konkurenční boj. 

 

Předseda předložil návrh na změnu usnesení: 

    



Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov – nájem části pozemku 

p.č. 5307/359 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/16/2/10/2020 

 

C - 3 

 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 

- prostoru sloužícího podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne  

29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 

26862999 jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 

40,38 m2 a to z doby určité do 31.8.2020 na dobu určitou do 31.8.2023 (dle vnitřního předpisu č. 

12/2017 čl. VII odst. 2). 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/16/2/11/2020 

 

C - 4 

 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – nebytové jednotky č. 2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 

2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě  ze 

dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 

73015423 jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/101 jiný nebytový prostor v budově bytový 

dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 

(Klivarova 4) o celkové výměře 98,31 m2, a to z doby určité do 31.8.2020 na dobu určitou do 31.8.2023 

(dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. VII odst. 2). 

 

2.  schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě  ze 

dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 

73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/102 jiný nebytový prostor v budově bytový 

dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 



(Klivarova 4) o celkové výměře 65,27 m2, a to z doby určité do 31.8.2020 na dobu určitou do 31.8.2023 

(dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. VII odst. 2). 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/16/2/12/2020 

 

C - 5 

 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 

-  prostoru sloužícího podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova -  změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě ze dne 

25.9.2017 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Televize Přerov 

s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 2883/2, IČ 28624882 jako nájemcem na prostor sloužící 

podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov (U Bečvy 2) o celkové výměře 165,66 m2,  a to z doby určité 

do 30.9.2020 na dobu určitou do 30.9.2023 (dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. VII odst. 2). 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/16/2/13/2020 

 

C - 6 

 

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

– pozemku p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                       

 

Komise po projednání  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 453/1 orná půda o výměře cca  

127 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/16/2/14/2020 

 

C - 7 

 

Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - prostor sloužících podnikání  v 

objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  

který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)  a nájem movitých věcí 

v majetku statutárního města Přerova zařízení a vybavení kuchyňského bloku - uzavření dohod 

o skončení nájmů                                                                                                                                                                                                                                           

 

Komise po projednání: 

 



1. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy 

na nájem prostor sloužících podnikání - kuchyňského bloku - pavilon A a bufetu - pavilon C v 

objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  

který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov,  o celkové výměře 229,48 m2 uzavřené dne 

16.10.2018 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Zařízením školního stravování 

Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako nájemcem. 

Nájem skončí dnem 31.7.2020. 

2. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy 

na nájem movitých věcí - zařízení a vybavení kuchyňského bloku a bufetu v objektu občanské 

vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  Přerov I-Město,  který je součástí 

pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, uzavřené dne 30.4.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

16.12.2019 mezi statutárním městem Přerov,  jako pronajímatelem a Zařízením školního stravování 

Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, jako nájemcem. 

Nájem skončí dnem 31.7.2020.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/16/2/15/2020 

 

C - 8 

 

Záměr statutárního města Přerova - nájem jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) ve stavbě 

pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) ve stavbě 

pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené 

na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov.  

 

Odpovídá: Mgr. Pavel Stoklasa 

Výsledek hlasování: Pro7/, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/16/2/16/2020 

 

D - 1 

 

Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 79/1 a části pozemku p.č. 80 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku pozemku p.č. 79/1 zahrada o výměře 247 m2 a 

části pozemku p.č. 80 trvalý travní porost o výměře cca 550 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve 

vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro7/, Proti/0, Zdržel se/0      

 

UZKMZ/16/2/17/2020 

 

E– 1 

 



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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/3, pozemku p.č. 5307/17 oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Teplovodní přípojka pro bytový dům Alšova 

Přerov“ na pozemcích p.č. 5307/3 a p.č. 5307/17 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 28 m2, části pozemku p.č. 5307/17 ostatní plocha o výměře 133 m2 oba v k.ú. Přerov.   

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

– služebnosti zřídit a provozovat  teplovodní přípojku 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 teplovodní přípojky  k tíži pozemků  p.č. 5307/3 a p.č. 5307/17 oba v k.ú. 

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

Blahoslavova 7, IČ 25391453 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 společnosti Teplo a.s., se sídlem  Blahoslavova 

7, IČ 25391453 jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným z věcného břemene- 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/16/2/18/2020 

 

E– 2 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/1, pozemku p.č. 6716/2 oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „REKO MS Přerov Sokolská - shybka na 

pozemcích p.č. 4293/1, p.č. 6716/2  oba v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4293/1 o výměře 300 

m2, části pozemku p.č. 6716/2 ostatní plocha o výměře 250 m2  oba v k.ú. Přerov.   

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat  STL podzemní plynovod   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 STL podzemního plynovodu k tíži  pozemků  p.č. 

4293/1 a p.č. 6716/2 oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 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 a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným z 

věcného břemene - služebnosti. 



 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/16/2/19/2020 

 

E– 3 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1243, pozemku p.č. 1015/1, pozemku p.č. 

375/7  vše v k.ú. Dluhonice 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov - Dluhonice, p.č. 1246/2, kNN,vNN, č. 

stavby IV-12-8017595“ na pozemku p.č. 1243 ,  pozemku p.č. 1015/1, pozemku p.č. 375/7 vše  

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

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1243   o výměře 40 m2, 

v k.ú. Dluhonice.   

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení  NN  a s tím spojeného omezení 

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

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku  p.č. 1243 

v k.ú. Dluhonice 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 věcného břemene - 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 z věcného břemene -  služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/16/2/20/2020 

 

E– 4 

 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5329 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Pod hvězdárnou p.č. 5312, smyčka kN 

č. stavby IV-12-8018922“ na pozemku p.č. 5329 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5329 ostatní plocha o 

výměře 20 m2 v k.ú. Přerov. 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení  NN  a s tím spojeného omezení 

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

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, 



včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku  p.č. 5329 

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 věcného břemene -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 z věcného břemene - služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/16/2/21/2020 

 

E - 5 

 

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

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 479/10, p.č. 485/1, p.č. 486/6, p.č. 592/1, p.č. 

594 vše v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Přerov-Předmostí, Sportovní p.č. 

477/1, kNN, IV-12-8017912“ na pozemcích p.č. 479/10, p.č. 485/1, p.č. 486/6, p.č. 592/1, p.č. 

594 vše k.ú. Předmostí v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemků p.č. 479/10 ost. pl., silnice o 

výměře 181 m2, p.č. 485/1 zahrada o výměře 3 m2, p.č. 486/6 orná půda o výměře 12 m2, p.č. 

592/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 5 m2, p.č. 594 ost pl., ost. komunikace o výměře 5 m2 

vše v k.ú. Předmostí.   

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 a rozpojovací skříně k tíži 

pozemků p.č. 479/10, p.č. 485/1, p.č. 486/6, p.č. 592/1, p.č. 594 vše k.ú. Předmostí 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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/16/2/22/2020 

 

E - 6 

 

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

p.č. 1014/1 a p.č. 1354 oba v k.ú. Dluhonice. 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit 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. 1014/1 a p.č. 1354 oba v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého 

kraje, příspěvkové organizace ve prospěch statutárního města Přerova v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 371-76/2016. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 20.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 s právem hospodaření Správy silnic 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizace 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: Šárka Šindlerová DiS. 

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

 

UZKMZ/16/2/23/2020 

 

E - 7 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 796, 1316/1, 674/5, 247/22, 239/1, 247/20, 

247/2, 83, 635, 236/4, 239/19, 239/6, 82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 650/3, 650/6, 674/2 vše 

v k.ú. Henčlov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Henčlov, obnova 

vedení, vNN, kNN, PR, číslo stavby IE-12-8006902“ na pozemku p.č. 796, 1316/1, 674/5, 247/22, 

239/1, 247/20, 247/2, 83, 635, 236/4, 239/19, 239/6, 82, 28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 

650/3, 650/6, 674/2 vše v k.ú. Henčlov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 

p.č. 796 trvalý travní porost o výměře 4,8 m2, p.č. 1316/1 ostatní plocha o výměře 7,05 m2, p.č 674/5 

ostatní plocha o výměře 2,85 m2, p.č. 247/22 ostatní plocha o výměře 2,55 m2, p.č. 239/1 orná půda 

o výměře 13,05 m2, p.č. 247/20 orná půda o výměře 22,05 m2, p.č. 247/2 ostatní plocha o výměře 

623,1 m2, p.č. 83 ostatní plocha o výměře 158,4 m2, p.č. 635 ostatní plocha o výměře 343,2 m2, p.č. 

236/4 orná půda o výměře 1,65 m2, p.č. 239/19 ostatní plocha o výměře 544,05 m2, p.č. 239/6 ostatní 

plocha o výměře 16,05 m2, p.č. 82 ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 28/1 ostatní plocha o výměře 

107,1 m2, p.č. 28/2 ostatní plocha o výměře 80,4 m2, p.č. 28/4 ostatní plocha o výměře 6,3 m2, p.č. 

28/5 ostatní plocha o výměře 14,55 m2, p.č. 28/6 ostatní plocha o výměře 2,55 m2, p.č. 22/1 ostatní 

plocha o výměře 40,5 m2, p.č. 81 trvalý travní porost o výměře 5,1 m2, p.č. 650/3 ostatní plocha o 

výměře 13,95 m2, p.č. 650/6 zahrada o výměře 118,5 m2 a p.č. 674/2 ostatní plocha o výměře 5,4 m2 

vše v k.ú. Henčlov. 

 

3. 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. 796, 1316/1, 674/5, 247/22, 239/1, 247/20, 247/2, 83, 635, 236/4, 239/19, 239/6, 82, 



28/1, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 22/1, 81, 650/3, 650/6, 674/2 vše v k.ú. Henčlov 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/7, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/16/2/24/2020 

 

E - 8 

 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 505/1 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

1. doporučuje udělit souhlas se stavbou „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - prodloužení 

kanalizačního a vodovodního řadu“ na pozemku p.č. 505/1 v k.ú. Lověšice u Přerova v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 505/1 ostatní plocha o 

celkové výměře 100 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.   

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. 505/1 v k.ú. Lověšice u Přerova v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

pana T. P., a paní M. Z. 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  T. P., a paní M. Z, jako stavebníky, nájemci a budoucími 

oprávněnými ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/16/2/25/2020 

 

E – 9 – na „stůl“ 

 

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

v majetku statutárního města Přerova-pozemků p.č.  6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, p.č. 6800/1, 

p.č. 6800/2 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přeložka a ochrana veřejné sítě elektronických 

komunikací – CETIN, VPIC-PR-U Žebračky-garáže“ na pozemcích p.č.  6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 

6784/7, p.č. 6800/1, p.č. 6800/2 vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6784/3 ost. plocha o výměře 

16 m2, části pozemku p.č. 6784/4 ost. plocha o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 6784/7 ost. plocha 

o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 6800/1 ost. plocha o výměře 70 m2, části pozemku p.č. 6800/2 

osta. plocha o výměře 6 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 zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění veřejné sítě elektronických komunikací  k tíži pozemků  p.č. 

6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, p.č. 6800/1, p.č. 6800/2 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 věcného břemene-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 z věcného břemene - služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/16/2/26/2020 

 

H - 1 

 

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

Přerova k pozemku p.č. 1321 v k.ú. Dluhonice prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 

předkupního práva. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem 

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou 

obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 1321 orná půda o výměře 1.520 m2 v k.ú. Dluhonice, 

E. Š., jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

 

UZKMZ/16/2/27/2020 

 

H - 2 

 

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

Přerova k pozemkům p.č. 4740, p.č. 4744, p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím 

povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

 

Mezi členy a hosty komise a hosty probíhala diskuse o závěru a doporučení koordinační skupiny a 

možných chybách územního plánu. Ze sdělení členů komise vyplynulo, že stavby jsou dle tvrzení 

žadatelů vystavěny oprávněně. Jedná se o zaplocenou zahradu a není vhodné takto omezovat občany.  

 



Předseda v souladu se závěry diskuse předložil protinávrh v následujícím znění, který byl přítomnými 

členy přijat: 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem 

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou 

obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům p.č. 4740 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 4744 

ostatní plocha o výměře 739 m2, p.č. 4741/4 ostatní plocha o výměře 316 m2, p.č. 5012/4 ostatní plocha 

o výměře 273 m2  vše v k.ú. Přerov, D. a Ing. M. P. (SJM), jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/16/2/28/2020 

 

H – 3  

 

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

Přerova k pozemku p.č. 5466/75 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 

předkupního práva. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem 

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou 

obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 5466/75 orná půda o výměře 8.686 m2 v k.ú. Přerov, 

společnosti SENSUS s.r.o., se sídlem Kojetínská 17, 75002 Přerov, IČ 47669535, jako osobě povinné z 

předkupního práva. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

 

K bodu 3) Různé 

 

Ing. Jan Slivka položil dotaz na plánovanou uzavírku podjezdu v Předmostí. Náměstek Zácha sdělil, že 

od srpna dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu (směrem do města) podjezdu v Předmostí. Poté 

probíhala diskuse o možnostech a vhodnosti objížděk a zhoršení dopravní situace v Přerově.  

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                       Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                                       předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 



 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


