
Zápis č. 18 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 26.8.2020  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Bc. Ivan Kandráč 

Martina Mazurová  

Ing. arch. Jan Horký 

 

 Pavel Vrána 

Martina Rejnohová 

 

       

   

   

   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/18/2/1/2020 

 

A – 1 

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

Přerova – podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú. Přerov 
 

Komise pro majetkové záležitosti: 

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

věci z majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 ostatní plocha 

o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/18/2/2/2020 

 

A – 2  

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

Přerova – části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov . 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

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

věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4293/1 ost. plocha o výměře cca 5 m2 v 

k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/18/2/3/2020 

 

A – 3 

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

Přerov –  pozemku  p.č. 1187 v k.ú.  Újezdec  u Přerova   

 

Zpracovatelem byly navrženy následující dvě varianty: 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

VARIANTA I : doporučuje Radě města Přerov schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku  p.č. 1187 orná půda o celkové výměře 1.215 m2 v  k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerov.     

VARIANTA II: doporučuje Radě města Přerov schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku  p.č. 1187 orná půda o celkové výměře 1.215 m2 v  k.ú. Újezdec u Přerova 



z vlastnictví statutárního města Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej tohoto pozemku za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední 

desce Magistrátu města Přerova,  jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního 

města Přerov. 

Z diskuse proběhlé k tomuto tématu se komise shodla, že není vhodné prodávat ornou půdu a 

předsedající navrhl variantu č. III: doporučuje Radě města Přerov podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 1187 orná půda 

o celkové výměře 1.215 m2 v  k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerov. Tato 

varianta byla členy komise odsouhlasena.  

 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerov podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku  p.č. 1187 orná půda o celkové výměře 1.215 m2 

v  k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerov.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/18/2/4/2020 

 

C - 1 

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

– části pozemku p.č. 1 a dřevěné boudy na pozemku p.č. 1 v k.ú. Lýsky 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

p.č. 1 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 a dřevěné boudy situované na p.č. 1 vše v k.ú. Lýsky ve 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/18/2/5/2020 

 

C - 2 

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

- 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 po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem 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) o celkové výměře 68,91 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková. 

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

 

UZKMZ/18/2/6/2020 

 

D - 1 



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

Přerova - prostoru sloužícího podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části 

obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – změnu doby nájmu sjednané ve smlouvě o výpůjčce ze 

dne  31.10.2017  uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a společností Pekárna Racek 

s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178 jako vypůjčitelem na prostor 

sloužící podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, 

která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) o výměře 58 m2 a to z doby určité do 

31.10.2020 na dobu určitou do 31.10.2023 (dle vnitřního předpisu č. 12/2017 čl. VII odst. 2). 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/18/2/7/2020 

 

D - 2 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 6850/8, p.č. 6850/12 a části pozemku p.č. 6850/4 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje statutárního města Přerova – výpůjčku pozemku p.č. 6850/8 vodní plocha o výměře 151 m2, 

pozemku p.č. 6850/12 vodní plocha o výměře 44 m2 a části pozemku p.č. 6820/4 vodní plocha o výměře 

cca 43 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/18/2/8/2020 

  

E - 1 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 464 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Dostavba areálu SIGNALBAU a.s.,TS, VN, NN“ 

na pozemku p.č. 464 v k.ú. Lověšice u Přerova v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 464 ostatní plocha o výměře 

189 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.   

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

– služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN a  dobíjecích stanic 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 VN a  dobíjecích stanic  k tíži 

pozemku p.č. 464 ostatní plocha v k.ú. Lověšice u Přerova v majetku statutárního města Přerova, a 

to ve prospěch společnosti SIGNALBAU a.s., se sídlem  Moštěnská 60/4a, 75002 Přerov III – 

Lověšice,  IČ 25840819 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  SIGNALBAU a.s., se sídlem  Moštěnská 60/4a, 

75002 Přerov III – Lověšice,  IČ 25840819 jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným 

z věcného břemene- služebnosti. 

     

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/18/2/9/2020 

 

E - 2 

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 „VPIC_PR_Trávník_DA Přerov“ 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 22 m2 v k.ú. Přerov.   

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

– služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení elektronických komunikací 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 vedení elektronických komunikací k 

tíži pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov, a to ve prospěch 

společnosti CETIN a.s., se sídlem Praha 9 – Libeň, Českomoravská 2510/19, 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 pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze 

služebnosti, a společností CETIN a.s., se sídlem Praha 9 – Libeň, Českomoravská 2510/19, IČ 

04084063, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 
Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/18/2/10/2020 

 

E - 3 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 494, p.č. 486, p.č. 474/2, p.č. 475 vše  v k.ú. 

Lověšice u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „PŘ – Lověšice, zahrádky za tratí, výměna kNN“ 

na pozemcích p.č. 494, p.č. 486, p.č. 474/2, p.č. 475 vše v k.ú. Lověšice u Přerova v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 494 o výměře 130 m2, 

p.č. 486 o výměře 42 m2, p.č. 474/2 o výměře 78 m2, p.č. 475 o výměře 20 m2 vše ostatní plocha 

v k.ú. Lověšice u Přerova.   

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a  kabelové skříně 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  kabelové 

skříně  k tíži pozemků p.č. 494, p.č. 486, p.č. 474/2, p.č. 475 vše ostatní plocha v k.ú. Lověšice 

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

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

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

nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem 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 z věcného břemene- služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/18/2/11/2020 

 

E - 4 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 2883/26 a p.č. 2883/115 oba  v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, OLK, Šířava, kNN“, číslo stavby IZ-

12-8002111 na pozemcích p.č. 2883/26 a p.č.2883/115 oba v k.ú.  Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2883/26 o výměře 20 

m2 a p.č. 2883/115 o výměře 92 m2 oba ostatní plocha v k.ú. Přerov.   

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a  kabelové skříně 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  kabelové 

skříně  k tíži pozemků p.č. 2883/26 a p.č. 2883/115 oba ostatní plocha v k.ú. Přerov v majetku 

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

Teplická 8, IČ: 28628250 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu 

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

smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků, 

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

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

z věcného břemene- služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/18/2/12/2020 

 

E - 5 

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

pozemku p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov 



Komise pro majetkové záležitosti: 

 

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 zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění STL podzemního plynovodu k tíži  pozemku  p.č. 6850/1 vodní plocha 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 uzavřít  dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SML/1286/2020, uzavřené 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. 

Dodatkem se rozšiřuje počet pozemků zatížených věcným břemenem – služebností o pozemek p.č. 

6850/1 v k.ú. Přerov. V ostatním se ujednání smlouvy nemění.  

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/18/2/13/2020 

 

E - 6 

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

Přerova – k tíži pozemků p.č. 3473/1, p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 4943/1, p.č. 4943/4, 

p.č. 5084/23, p.č. 5084/27, p.č. 5084/28 a p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

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

věcného břemene – služebnosti uložení a provozování vodovodního potrubí, včetně prací s tím 

souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a 

stavebními mechanismy na zatížené pozemky v souvislosti s uložením, provozem, opravami, údržbou, 

obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodního potrubí a likvidací potrubí k tíži 

pozemků p.č. 3473/1, p.č. 3473/55, p.č. 3477/1, p.č. 3477/3, p.č. 4943/1, p.č. 4943/4, p.č. 5084/23, p.č. 

5084/27, p.č. 5084/28 a p.č. 5084/31 vše v k.ú. Přerov  v majetku statutárního města Přerova a to ve 

prospěch Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČˇ: 47674521, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 6972-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 100.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 

sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521, jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic 

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

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/18/2/14/2020 

 

E - 7 

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

Přerova – k tíži pozemků p.č. 6568/11 a p.č. 6568/16 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 



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

věcného břemene – služebnosti uložení a provozování vodovodního potrubí, včetně prací s tím 

souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a 

stavebními mechanismy na zatížené pozemky v souvislosti s uložením, provozem, opravami, údržbou, 

obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodního potrubí a likvidací potrubí k tíži 

pozemků p.č. 6568/11 a p.č. 6568/16 vše v k.ú. Přerov  v majetku statutárního města Přerova a to ve 

prospěch Precheza a.s., se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, IČ: 26872307, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 6974-25/2019. 

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 statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, společností Precheza a.s., se sídlem Přerov, Nábř. Dr. 

E. Beneše 1170/24, IČ: 26872307, jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

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

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/18/2/15/2020 

 

E - 8 

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

p.č. 6580/7, p.č. 6580/9 a p.č. 6580/13 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

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

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit, mít, udržovat, provozovat, obnovovat a případně 

odstranit Propustek a zahrnuje v sobě rovněž právo přístupu k tomuto Propustku a právo vstupu na 

zatížené pozemky, včetně zemních prací s tím souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve vstupu, 

vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy na zatížené pozemky v souvislosti 

se zřízením, provozem, opravami, údržbou, obnovou nebo odstraněním Propustku k tíži pozemků p.č. 

6850/7, p.č. 6850/9 a p.č. 6850/13 vše v k.ú. Přerov  v majetku ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 a to ve prospěch statutárního města Přerova v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 7086-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 100,- Kč, 

navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním 

městem Přerov jako oprávněným ze služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 

56, Praha 4, IČ: 65993390, jako povinným ze služebnosti 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/18/2/16/2020 

 

E - 9 

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

Přerova – k tíži pozemků p.č. 4943/2, 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 uložení a provozování sdělovacích kabelů, včetně jejich oprav a údržby, 

provádět na vedení opravy, úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 

výkonnosti, včetně odstranění a dále oprávnění v nezbytném rozsahu a době vstupovat, vjíždět na 

služebné pozemky rovněž smluvní dodavatel (zhotovitel) či smluvní dodavatelé (zhotovitelé) 



oprávněného ze služebnosti a to k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 5084/23, p.č. 5084/28 vše v k.ú. Přerov  

v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch Správa železnic, státní organizace, se sídlem 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem 

č. 6977-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 30.000,- Kč 

včetně DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 

– Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, jako oprávněným ze služebnosti, a Ředitelstvím silnic 

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

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/18/2/17/2020 

 

E– 10 

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

p.č. 6552/45 a p.č. 6850/13 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                        

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

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

oprávněného z věcného břemene – služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení, včetně 

zemních prací s tím souvisejících, práva chůze a jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními 

prostředky a stavebními mechanismy na zatížené pozemky v souvislosti s uložením, provozem, 

opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti nebo odstraněním veřejného 

osvětlení k tíži pozemků p.č. 6552/45 a p.č. 6850/13 oba v k.ú. Přerov  v majetku ČR- Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 a to ve 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 100,- Kč, 

navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním 

městem Přerov jako oprávněným ze služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 

56, Praha 4, IČ: 65993390, jako povinným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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 


