
Zápis č. 17 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 22.7.2020  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Martina Mazurová  

Bc. Ivan Kandráč 

Martina Rejnohová 

 

 Pavel Vrána 

Ing. arch. Jan Horký 

 

       

   

   

   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.  

 

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

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/17/2/1/2020 

 

A – 1 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba v k.ú. Přerov  

 

K tomuto bodu proběhla diskuse, ze které vyplynul níže uvedený protinávrh Ing. arch. Jana Horkého, 

který byl přítomnými členy komise schválen. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 ostatní plocha o 

výměře cca 260 m2 a pozemku p.č. 6552/21 ostatní plocha o výměře 14 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/17/2/2/2020 

 

A – 2  

 

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

Přerova -  části pozemku p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

V rámci diskuse se byly diskutovány možné podmínky případného výběrového řízení – zachování 

zeleně, veřejného prostoru, příp. dalších benefitů v oblasti, např. dětské hřiště, parkovací plochy i 

s ohledem na ekonomickou rentabilitu pro kupujícího a stavebníka.  

 

Na základě výše uvedeného byl materiál stažen z projednávání a Komise pro majetkové záležitosti 

si vyžádala k dalšímu projednávání návrh podmínek výběrového řízení od Odboru koncepce a 

rozvoje ve spolupráci s městskou architektkou. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

    

 

UZKMZ/17/2/3/2020 

 

A – 3 

 

Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. Na Zábraní 



V rámci tohoto bodu proběhla mezi zúčastněnými dlouhá diskuse o možnostech zajištění přístupů a 

postoji města k předmětnému a stanovení podmínek výběrového řízení.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova změnit své usnesení č. 

468/13/3/2020 ze dne 8.6.2020 tak, že nově zní: 

Zastupitelstvo města Přerova ukládá Radě města Přerova stanovit podmínky výběrového řízení na 

prodej pozemku p.č. 166 a p.č. 171/1 a částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162, p.č. 163, p.č. 

167/1, p.č. 167/2 a p.č. 168, p.č. 170 označené geometrickým plánem č. 546-101/2007 jako pozemky 

p.č. 167/1, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 152/6, p.č. 152/5, p.č. 157/3, p.č. 170/3 a p.č. 157/4 vše 

v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto pozemků při zohlednění územní 

studie veřejných prostranství místní části Kozlovice. 

 

Odpovídá: Mgr. Lucie Soldanová 

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

 

UZKMZ/17/2/4/2020 

 

A - 4 

 

Záměr statutárního města Přerova  – úplatný převod pozemků z majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. 

Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

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

p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře 820 m2 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3 ostatní plocha o výměře 165 

m2, p.č. 6704/11 ostatní plocha o výměře 1510 m2 a p.č. 6705/3 trvalý travní porost o výměře 571 m2 

vše v k.ú. Přerov.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/17/2/5/2020 

 

B - 1 

 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 77/2 v k.ú. 

Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný 

převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 77/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Předmostí 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/17/2/6/2020 



 

B - 2 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 439 v k.ú. Dluhonice, na základě využití předkupního práva 

podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 439 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 38 m2 v k.ú. Dluhonice, z vlastnictví paní 

M. H.do majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/17/2/7/2020 

 

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 po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku  p.č. 455/2 ovocný sad o výměře 239 

m2 v  k.ú. Lověšice u Přerova.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/17/2/8/2020 

  

C– 2 

 

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

Přerov - prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 336,  příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov 

 

K tomuto bodu proběhla diskuse ohledně využité dotčené lokality a obav z požadované délky nájemní 

doby.  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

s ohledem na neznalost záměru budoucího využití dotčené lokality doporučuje Radě města 

Přerova uložit příslušnému náměstkovi jednat s žadatelem o možnostech jiného technického 

provedení záměru a umístění nabíjecího zařízení  a nutné délce nájmu pro tento účel.  

     

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/17/2/9/2020 

 

C – 3 

 



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

– části pozemku p.č. 5021 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5021 ostatní plocha o výměře 

7,11 m2 v k.ú. Přerov.   

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/17/2/10/2020 

 

C - 4 

 

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

pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby bezbariérového přístupu – rampy - u hlavního vstupu 

do domu č.p. 173, Budovatelů 7 v Přerově na části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené situace.  

 

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

výměře cca 25 m2 v k.ú. Přerov  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/17/2/11/2020 

 

E - 1 

 

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

v majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 169/1, p.č. 193, p.č. 208/5 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním vodovodního řadu v rámci stavby „Prodloužení 

vodovodního řadu pro výstavbu 1 RD“ na pozemcích p.č. 169/1, p.č. 193, p.č. 208/5 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemků p.č. 169/1 ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 40 m2, p.č. 193 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 55 m2 a p.č. 208/5 ost. 

pl., ost. komunikace o výměře 8 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.   

 

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

– služebnosti zřídit a provozovat prodloužení vodovodního řadu 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 prodloužení vodovodního řadu k tíži 

pozemků p.č. 169/1, p.č. 193, p.č. 208/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města 



Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov I-Město, 

Šířava 482/21, IČ 47674521 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu 

dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě 

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

budoucím povinným ze služebnosti, Ing. P. N., bytem Přerov jako stavebníkem, nájemcem a 

investorem a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov I-Město, Šířava 

482/21, IČ 47674521 jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/17/2/12/2020 

 

E - 2 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 403/1, p.č. 458/1, p.č. 486/5, p.č. 487/1, p.č. 

487/2, p.č. 548/1 a p.č. 562/2, v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Ing. arch. Jan Horký si vyžádal vyjádření projektanta, zda-li je možné zredukovat počet přípojných a 

rozpojovacích skříní umístěných na pozemcích města a na veřejném prostranství. 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „Kozlovice u Př., Za školou, 

obnova vNN, kNN, číslo stavby IE-12-8006612“ na pozemku p.č. 403/1, 458/1, 486/5, 487/1, 

487/2, 548/1 a 562/2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

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

výměře 40 m2, p.č. 458/1 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č 486/5 ostatní plocha o výměře 34,5 m2, 

p.č. 487/1 zahrada o výměře 40,5 m2, p.č. 487/2 zahrada o výměře 13 m2, p.č. 548/1 ostatní plocha 

o výměře 726 m2 a p.č. 562/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

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. 

403/1, 458/1, 486/5, 487/1, 487/2, 548/1 a 562/2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 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. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/17/2/13/2020 

 

E - 3 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1284 a p.č. 728  

oba v k.ú. Žeravice. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 



 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „PŘEROV, ŽERAVICE – VODOVODNÍ 

ŘÁD K AREÁLU VŠEOBECNÉ STAVEBNÍ“ na pozemku p.č. 1284 ostatní plocha a p.č. 728 

ostatní plocha oba v k.ú. Žeravice v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1284 ostatní plocha o 

výměře 109 m2 a části pozemku p.č. 728 ostatní plocha o výměře 71 m2 oba  

v k. ú. Žeravice.   

 

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

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

povinnosti strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd 

v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na zatížené nemovité věci za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení 

kapacity, rekonstrukce a odstranění vodovodního řadu k tíži pozemku p.č. 1284 a p.č. 728 oba v k.ú. 

Žeravice v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Všeobecná stavební 

Přerov spol s r.o., se sídlem Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov, IČ 46581367  

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 Všeobecná stavební Přerov spol s r.o., se sídlem Pod Lapačem 229/29, 

Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov,  

IČ 46581367, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/17/2/14/2020 

 

E - 4 

 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 479/10 a p.č. 591 oba  

v k.ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Předmostí u Př., Sportovní, p.č. 475/1, kNN, číslo 

stavby IV-12-8019262“ na pozemku p.č. 479/10 a pozemku p.č. 591 oba  

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 479/10 ostatní plocha o 

výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 591 ostatní plocha o výměře 2 m2 oba  

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 k tíži pozemku p.č. 479/10 a 591 oba 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 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/17/2/15/2020 

 

E - 5 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 456 v k.ú. Lýsky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Lýsky, VODAFONE CR, p.č. 182/20, číslo 

stavby: IV-12-8018886“ na pozemku p.č. 456 v k.ú. Lýsky v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 456 ostatní plocha o výměře 

4 m2 v k.ú. Lýsky.   

 

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

– služebnosti zřídit a provozovat kabelovou přípojku VN 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 kabelové přípojky VN k tíži pozemku p.č. 456 v k.ú. Lýsky 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: Pro7/, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/17/2/16/2020 

 

E - 6 

 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 6200/1 a p.č. 7160/1 oba v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z 

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích inženýrskou síť – 

vodovodní potrubí a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, umístěním, 

provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním inženýrské sítě – vodovodního potrubí k tíži 

pozemků p.č. 6200/1 a p.č. 7160/1 oba v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Vodovody a kanalizace Přerov, 

a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, IČ 47674521 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6428-

329/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 



Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – služebnosti, 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, IČ 47674521, jako 

oprávněným z věcného břemene – služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 

organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako investorem. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického 

plánu č. 463-162/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 20.000, - Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba 

DPH.  

 

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a uhradí 

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

břemene do katastru nemovitostí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis 

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

 

UZKMZ/17/2/17/2020 

 

E– 7 

 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 367/14, 486, 491/1, 549/1, 549/2, 549/13 a 549/33 vše v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova  zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného 

z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích inženýrskou síť – 

komunikačního vedení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, umístěním, 

provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním inženýrské sítě – komunikačního vedení k 

tíži pozemků p.č. 367/14, 486, 491/1, 549/1, 549/2, 549/13 a 549/33 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, a to 

ve prospěch Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 

110 00, IČ 70994234 v rozsahu dle geometrického plánu č. 455-188/2016 a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – služebnosti, 

Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČ 

70994234, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako 

investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 455-188/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 70.000, - Kč. V ceně je zahrnuta 

příslušná sazba DPH.  

 

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a uhradí 

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

břemene do katastru nemovitostí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis 

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

 

 

K bodu 3) Různé 

 

V rámci tohoto bodu se nikdo nevyjádřil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                                 předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


