
Zápis č. 21 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 06.01.2021  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Nepřítomni: 

Martina Mazurová 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Pavel Vrána 

Martina Rejnohová 

Ing. David Gerža 

Vojtěch Nezval 

Ing. arch. Jan Horký 

 

 Ing. Lubomír Svoboda  

 

 

   

         

   

   

   Hosté:  

 

   

    

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

 

 

 

 

 

  

 

Program:  

 

1. Zahájení 

 

2. Majetkoprávní záležitosti 

 

3. Per rollam  

 

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. Poučil přítomné o 

epidemiologických doporučeních a opatřeních v souvislosti s konáním dnešní komise a požádal 

o jejich dodržování. Dále představil a přivítal nového člena komise pana Vojtěcha Nezvala. 

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

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

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0  (nepřítomen Ing. Lubomír Svoboda) 

 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/21/2/1/2021 

 

A-1 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 

p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 

6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

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

nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 4114/2 ost. plocha o 

výměře 82 m2, p.č. 6590/57 ost. plocha o výměře 90 m2, p.č. 4112/4 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 109 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49 zahrada o výměře 200 m2, podílu id. 9/10 p.č. 

6590/50 zast. plocha a nádvoří o výměře 85 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51 ost. plocha o 

výměře 71 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52 zahrada o výměře 15 m2, p.č. 6590/58 ost. plocha o 

výměře 27 m2, p.č. 6590/39 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 6590/43 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 14 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0           (nepřítomen Ing. Lubomír Svoboda) 

 

UZKMZ/21/2/2/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u 

Vyškova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

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

nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č.1300/14 ost. 

plocha  o výměře 125 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0           (nepřítomen Ing. Lubomír Svoboda) 

 



UZKMZ/21/2/3/2021 

 

A – 3 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2588/56 v budově bytový dům č.p. 2587, 

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

Přerov (Klivarova 4) 

 

V rámci diskuse byl vznesen Vojtěchem Nezvalem protinávrh ve znění: doporučuje Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerov – úplatný převod úplatný převod bytové jednotky č. 2588/56 v budově bytový dům č.p. 

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

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 84,88 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 

2589, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 8287/202068 z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

Tento návrh na usnesení nebyl přijat v poměru hlasů: Pro/2, Proti/3, Zdržel se/2 

 

Poté dal předseda hlasovat o původním návrhu na usnesení, kdy návrh na usnesení uvedený 

níže komise schválila.  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

bytové jednotky č. 2588/56 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 

4) o celkové výměře 84,88 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 8287/202068 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/21/2/4/2021 

 

A - 4 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2588/55 v budově bytový dům č.p. 2587, 

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

Přerov (Klivarova 4) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

bytové jednotky č. 2588/55 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 

4) o celkové výměře 68,5 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 



společných částech domu č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 6649/202068 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/21/2/5/2021 

 

A - 5 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

n/B. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemků p.č. 1265/1 trvalý travní porost o 

výměře 2.040 m2 a p.č. 1266/1 trvalý travní porost o výměře 3.649 m2 oba v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou z vlastnictví statutárního města Přerov.     

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/21/2/6/2021 

 

A - 6 

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

města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 356/1 orná půda o výměře 

2.075 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/21/2/7/2021 

 

A - 7 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 240/37 v budově bytový dům č.p. 240,  

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 

3) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

VARIANTA II 



doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 240/37 v budově bytový 

dům č.p. 240, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 zast.pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov (Budovatelů 3) o celkové výměře 63,48 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 240, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/87 zast. pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši id. 5580/517135 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

V rámci diskuse byla projednávána možnost navýšení nájemného, kdy bylo doporučeno zabývat 

se pozitivní motivací nájemce prostřednictvím příp. rekonstrukce bytu. 

  

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/21/2/8/2021 

  

A - 8 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně  

 

Komise po projednání: 

 

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

části pozemku p.č. 1261 ostatní plocha o výměře cca 170 m2 a části pozemku p.č. 314/2 zahrada 

o výměře cca 15 m2 oba v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/21/2/9/2021 

 

A – 9 

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

města Přerova – části pozemku p.č. 317/2 v k.ú. Čekyně  

 

Komise po projednání: 

 

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

části pozemku p.č. 317/2 ostatní plocha 420 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/21/2/10/2021 

 

A – 10 

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

města Přerova – části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov  



Člen komise Vojtěch Nezval podal protinávrh ve znění: doporučuje Radě města Přerova  podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře cca 1800 m2 v k.ú. Přerov 

z majetku statutárního města Přerova. 

Proti návrh byl zdůvodněn zachováním zeleně v této lokalitě i návazností na zahrádky 

nacházející se v této lokalitě. 

Tento protinávrh nebyl přijat poměrem hlasů: Pro/1, Proti/4, Zdržel se/2 

 

Poté dal předseda komise hlasovat o původním návrhu na usnesení, který byl následně komisí 

chválen. 

  

Komise po projednání: 

 

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

části pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost o výměře cca 1800 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/21/2/11/2021 

 

A – 11 

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

města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice  

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 283/2 zahrada o výměře 392 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/21/2/12/2021 

 

A – 12 

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

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

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 

ovocný sad o výměře cca 25 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova 

do vlastnictví žadatele 1. 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 



ovocný sad o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova 

do vlastnictví žadatele 2. 

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

převod části pozemku p.č. 805/6 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku 

statutárního města Přerova  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/21/2/13/2021 

 

B - 1 

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 509/18 a 

části pozemku p.č. 509/16, oba 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 nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 629 m2 a části 

pozemku p.č. 509/16 o výměře 79 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví 

ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

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

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/21/2/14/2021 

 

B - 2 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v k.ú. Přerov, na základě využití 

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

stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, se sídlem č.p. 203, 751 16 

Želatovice, do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 

5466/73 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 

25360663, se sídlem č.p. 203, 751 16 Želatovice. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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



UZKMZ/21/2/15/2021 

 

C - 1 

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 po projednání: 

 

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

ze dne  29.3.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.5.2020, uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a společností VILIMEC & PĚNČÍK plynoservis s.r.o., se sídlem 

Přerov XIII-Penčice, Lipňanská 103/9, IČ 01934171 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 184,06  m2 a to z doby určité 

do 31.3.2021 na dobu určitou do 31.3.2024. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/21/2/16/2021 

 

C - 2 

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

Přerova – prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov -  změnu výše nájemného a doby nájmu sjednané v 

nájemní smlouvě ze dne  30.4.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.5.2020 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a M. K., místem podnikání Přerov jako 

nájemcem  na prostor sloužící podnikání v objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) o celkové 

výměře 87,66  m2 a to z původní výše nájemného 123.390,-Kč/rok (bez DPH) na novou výši 

nájemného 87.600,-Kč/rok (bez DPH) a z doby neurčité na dobu určitou 3 roky. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/2     

 

UZKMZ/21/2/17/2021 

 

D – 1  - na stůl 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerov – pozemků p.č. 16, p.č. 62/1, část p.č. 17/1, p.č. 591/11, p.č. 62/20, p.č. 62/21 

a p.č. 622/12 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 



schvaluje záměr statutárního města Přerova - změnu doby výpůjčky sjednané ve smlouvě o 

výpůjčce ze dne 8.3.2000, ve znění dodatků č. 1 ze dne 8.3.2007, č. 2 ze dne 5.10.2007, č. 3 ze 

dne 19.10.2009, č. 4 ze dne 14.9.2010, č. 5 ze dne 25.10.2012 a č. 6 ze dne 31.8.2017 uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Fotbalový klub Kozlovice, z.s., se 

sídlem Přerov IV-Kozlovice 215, IČ 47999152 jako vypůjčitelem na pozemky p.č. 16 ost.pl., 

jiná plocha o celkové výměře 1.840 m2, p.č. 62/1 ost.pl., sportoviště o celkové výměře 6.972 

m2, část p.č. 17/1 ost.pl., ost. komunikace o výměře 180 m2, p.č. 591/11 ost.pl., sportoviště o 

celkové výměře 680 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a to z původní doby výpůjčky do 

31.12.2032 na novou dobu výpůjčky do 31.12.2036 a dále rozšíření předmětu výpůjčky o 

pozemky p.č. 62/20 ost.pl., sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 107 m2, p.č. 62/21 

ost.pl., sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 116 m2 a p.č. 622/12 trvalý travní porost 

o celkové výměře 1.555 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/21/2/18/2021 

 

E - 1 

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

Přerova – pozemku p.č. 1665/1 v k.ú. Bochoř. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky a stavebními 

mechanismy na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení k tíži pozemku p.č. 1665/1 v k.ú. Bochoř, 

a to ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ: 27295567, v rozsahu dle geometrických plánů č. 462-161/2016 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, společností GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČ: 27295567, 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. 462-161/2016, za jednorázovou 

úplatu ve výši 10.000, - 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     

 

UZKMZ/21/2/19/2021 



E - 2 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4983/1, 2153/6, 4983/2 a 

p.č. 2153/5, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov – ul. Wurmova, oprava kanalizace“ 

na pozemcích p.č. 4983/1, 2153/6, 4983/2 a 2153/5, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4983/1 ostatní 

plocha o výměře 957 m2, části pozemku p.č. 2153/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

10 m2, části pozemku p.č. 4983/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 2153/5 

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 kanalizační řad a veřejné části kanalizačních 

přípojek včetně revizních šachet 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 kanalizačního řadu, veřejné části kanalizačních přípojek včetně 

revizních šachet k tíži pozemků p.č. 4983/1, 2153/6, 4983/2 a 2153/5, vše 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, 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 a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 

Přerov I - Město, IČ: 47674521, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/21/2/20/2021 

 

E - 3 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4964/4, 4965/1, 4964/5, 

4964/6, 5070/1, 4965/2, 4965/3, 4965/4, 5036/3, 4965/5 a p.č. 1019/12, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov – ul. Husova, 

oprava jednotné kanalizace“ na pozemcích p.č. 4964/4, 4965/1, 4964/5, 4964/6, 5070/1, 

4965/2, 4965/3, 4965/4, 5036/3, 4965/5 a p.č. 1019/12, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4964/4 ostatní 

plocha o výměře 1214 m2, části pozemku p.č. 4965/1 ostatní plocha o výměře 25 m2, části 



pozemku p.č. 4964/5 ostatní plocha o výměře 47 m2, části pozemku p.č. 4964/6 ostatní 

plocha o výměře 51 m2, části pozemku p.č. 5070/1 ostatní plocha o výměře 208 m2, části 

pozemku p.č. 4965/2 ostatní plocha o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 4965/3 ostatní 

plocha o výměře 208 m2, části pozemku p.č. 4965/4 ostatní plocha o výměře 3 m2, části 

pozemku p.č. 5036/3 ostatní plocha o výměře 27 m2, části pozemku p.č. 4965/5 ostatní 

plocha o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 1019/12 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše 

v k.ú. Přerov.   

 

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

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kanalizační řad a veřejné 

části kanalizačních přípojek včetně revizních šachet 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 kanalizačního řadu, veřejné části kanalizačních přípojek 

včetně revizních šachet k tíži pozemků p.č. 4964/4, 4965/1, 4964/5, 4964/6, 5070/1, 4965/2, 

4965/3, 4965/4, 5036/3, 4965/5 a p.č. 1019/12, vše 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, 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 a 

společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 

IČ: 47674521, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/21/2/21/2021 

 

E – 4 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  6545 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, p.č. 6455/2, svod do SV+kNN“ 

na pozemku p.č. 6545 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6545 ost. 

plocha o výměře 19 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. 6545 ost. 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 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/21/2/22/2021 

 

E – 5 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  2680/21 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, CETIN, U Tenisu, p.č. 2680/1, 

smyčka, IV-128020061“ na pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2680/21 ost. 

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, přípojkové 

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

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou 

věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění 

kabelového vedení NN a přípojkové skříně k tíži pozemku p.č. 2680/21 ost. 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 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/6, Proti/0, Zdržel se/1     

 

 

UZKMZ/21/2/23/2021 

 

E – 6 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

V rámci diskuse byla projednávána nutnost ochrany kořenového systému stromu, kdy dle 

leteckého snímku lze zpozorovat, že trasa navrženého vedení je vedena středem kořenového 



systému. Dle sdělení projektanta a aktuální obrazové dokumentace se v místě navržené trasy 

nyní žádný strom nenachází a nedochází tak ke kácení ani oklešťování stromů. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov – Újezdec, Široká, p.č. 81/4, 

svod + kNN, IP-12-8026367“ na pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 8/1 ost. plocha 

o výměře 8 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 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. 8/1 ost. plocha 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: 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 z věcného břemene- služebnosti. 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/21/2/24/2021 

 

E – 7 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č.  2601 v k.ú. Přerov a p.č. 

667/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, zahrádky pod nemocnicí, p.č. 

2591/1, kNN, č. stavby IV-12-8019888“ na pozemcích p.č. 2601 v k.ú. Přerov a p.č. 

667/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova v rozsahu dle předložené dokumentace.   

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2601 ost. 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 667/2 ost. plocha  o výměře  5 

m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.   

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 pozemků p.č. 2601 v k.ú. Přerov  a p.č. 667/2 

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: 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/21/2/25/2021 

 

E – 8 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích  p.č.  1347 v k.ú. Dluhonice, 

p.č. 6492/1, p.č. 6492/2 oba v k.ú. Přerov, p.č. 275, p.č. 602, p.č. 265, p.č. st. 627, p.č. 263, 

p.č. 633/11, p.č. 633/42, p.č. 526/1 vše v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Montáž nadzemních vodičů VN 22 kV 

č. 09 na stožáry, Dluhonice – Předmostí u Přerova“ na pozemcích  p.č.  1347 v k.ú. 

Dluhonice, p.č. 6492/1, p.č. 6492/2 oba v k.ú. Přerov, p.č. 275, p.č. 602, p.č. 265, p.č. 

st. 627, p.č. 263, p.č. 633/11, p.č. 633/42, p.č. 526/1 vše v k.ú. Předmostí v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1347 ost. 

plocha  o výměře 81 m2 v k.ú. Dluhonice, p.č. 6492/1 ost. plocha o výměře 90 m2, p.č. 

6492/2 ost. plocha o výměře 30 m2 oba v k.ú. Přerov, p.č. 275  orná půda o výměře 9 

m2, p.č. 602 ost. plocha o výměře 6 m2,  p.č. 265 zahrada o výměře 117 m2, p.č. st. 627  

zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m2, p.č. 263 ovocný sad o výměře 282 m2, p.č. 633/11 

zahrada o výměře 15 m2, p.č. 633/42 ost. plocha o výměře 42 m2, p.č. 526/1 ost. plocha 

o výměře 42 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 k tíži pozemků p.č. 1347 v k.ú. Dluhonice, p.č. 

6492/1, p.č. 6492/2 oba v k.ú. Přerov, p.č. 275, p.č. 602, p.č. 265, p.č. st. 627, p.č. 263, 

p.č. 633/11, p.č. 633/42, p.č. 526/1 vše v k.ú. Předmostí 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 z věcného břemene- služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/21/2/26/2021 

 

E – 9 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  6545 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, p.č. 6532/4, svod do SV+kNN, 

č. stavby IV-12-8019940“ na pozemku p.č. 6545 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6545 ost. 

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. 6545 ost. 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 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/21/2/27/2021 

 

E – 10 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  2487/2 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Purkyňova, CETIN, p.č.2487/2, 

kNN“ na pozemku p.č. 2487/2 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  



2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2487/2 ost. 

plocha o výměře 8 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. 2487/2 ost. 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 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: Pro7/, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/21/2/28/2021 

 

E – 11 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  5207/20 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby č. SAP: 11010-094506 na pozemku p.č. 

5207/20 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5207/20 ost. 

plocha 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 optického 

rozvaděče 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 optického rozvaděče k tíži pozemku p.č. 5207/20 

ost. plocha v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 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 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/21/2/29/2021 

 

E – 12 – na stůl 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1037/1, 1037/3 a  

1037/9, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Realizace potrubních rozvodů Denisova – 

oprava PD Přerov“ na pozemcích p.č. 1037/1, 1037/3 a 1037/9, vše v k.ú. Přerov v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1037/1 ostatní 

plocha o výměře 79 m2, části pozemku p.č. 1037/3 ostatní plocha o výměře 33 m2 a části 

pozemku p.č. 1037/9 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat potrubní rozvody tepla 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 potrubních rozvodů tepla k tíži 

pozemků p.č. 1037/1, 1037/3 a 1037/9, vše 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 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 Teplo Přerov a.s., 

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

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/21/2/30/2021 

 

H - 1 

Infrastruktura pro RD Přerov U Hvězdárny II“ – majetkoprávní vypořádání 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova : 

 

1.  schválit nabytí daru statutárním městem Přerov z majetku společnosti AVČ s.r.o., se 

sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984, jehož předmětem je projektová 

dokumentace stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ za účelem 

zajištění potřebného povolení pro realizaci této stavby na pozemcích p.č. 5466/378, p.č. 

5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov. 



2. schválit převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení na stavbu 

„Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“, která bude realizována na pozemcích 

p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov mezi 

statutárním městem Přerov, jako převodcem práva a společností AVČ s.r.o., se sídlem 

Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984, jako nabyvatelem práva 

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nabytí daru do majetku statutárního 

města Přerova jehož předmětem je část pozemku p.č. 5466/13 orná půda o výměře cca 

125 m2 v k.ú. Přerov ze společného jmění Ing. K. K bytem Přerov k id ½. a Mgr. A.N., 

bytem Přerov, k id ½. 

4. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod komunikace 

vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ na 

pozemcích p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov 

z majetku společnosti AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 

do majetku statutárního města Přerova.   

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

K bodu 3) Per rollam  

 

UZKMZ/21/3/1/2021 

 

Dne 29.10.2020 proběhlo hlasování per rollam ve věci předloh A-1, C-1 a E-1. Návrh usnesení 

byl členům komise zaslán emailem dne 29.10.2020 s termínem vyjádření do 05.11.2020. 

V požadovaném termínu se vyjádřilo 6 členů PRO, 3 členové nehlasovali.  

A - 1 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice  

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 63 orná 

půda o výměře 1327 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

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

C - 1 

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) – 

uzavření dodatku ke smlouvě 

 

Komise pro majetkové záležitosti schvaluje záměr statutárního města Přerova – rozšíření účelu 

nájmu sjednaného v nájemní smlouvě ze dne  29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, 

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 tak, že 



dosavadní účel nájmu prodejna papírnictví, kopírování, výroby razítek, reprografických služeb 

a prodeje a výroby reklamních předmětů se rozšiřuje o účel prodejna drogerie. 

 

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

E - 1 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č.  30/1, p.č. 136, p.č. 539/1, 

p.č. 540 vše v k.ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Předmostí U pošty, obnova 

Vnn,Knn“ na pozemcích p.č. 30/1, p.č. 136, p.č. 539/1, p.č. 540 vše v k.ú. Předmostí v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemků p.č. 30/1 ost. plocha 

o výměře 173 m2, p.č.136 ost. plocha o výměře 8 m2, p.č. 539/1 ost. plocha o výměře 

34 m2, p.č. 540 o výměře 68 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 k tíži pozemků p.č. 30/1 ost. plocha, p.č. 136 ost. 

plocha, p.č. 539/1 ost. plocha, p.č. 540 ost. plocha vše v k.ú. Předmostí 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. 

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

 

UZKMZ/21/3/2/2021 

 

Dne 26.11.2020 proběhlo hlasování per rollam ve věci předloh A-1, C-1, E-1 a E-2. Návrh 

usnesení byl členům komise zaslán emailem dne 26.11.2020 s termínem vyjádření do 

03.12.2020. V požadovaném termínu se vyjádřilo 6 členů PRO, 3 členové nehlasovali.  

 

A - 1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 



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

C - 1 

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

Přerova –  části pozemků p.č. 5318, p.č. 5319, p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - 

pacht částí pozemků p.č. 5318 zahrada o výměře 56 m2, p.č. 5319 zahrada o výměře 50 m2 a 

p.č. 5300/1 ost. pl. o výměře 86,50 m2 vše v  k.ú. Přerov. 

 

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

E - 1 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých  věcech v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 5041,  p.č. 5044, p.č. 5046 vše  v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající 

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat hlavní domovní 

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 

hlavního domovního kabelového vedení NN k tíži pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Přerova vše v k.ú. Přerov: 

- p.č. 5044 ve prospěch: S. D., , K. P., Ing. P. G. a  L. G.,  

- p.č. 5046 ve prospěch: P. . a L. P., .., Š. B., . J. J. a N. J., .V. H., ., J. H., . Ing. A. B., ., 

L. H., . 

- p.č. 5041 ve prospěch: Z. K, a A, K. J. Z. a L. Z., J. G., D. N.,  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti  bude uzavřena mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím povinným ze služebnosti a výše uvedenými 

fyzickými osobami jako budoucími oprávněnými z věcného břemene- služebnosti a společností 

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

 

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

E - 2 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích p.č. 549/13 v k.ú. Lověšice u Př., p.č. 1477/2, p.č. 1665/1, p.č. 

2176/27 vše v k.ú. Bochoř. 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova zřídit věcné břemeno - služebnost 

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na 

služebných pozemcích zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

zařízení distribuční soustavy – vedení NN  k tíži pozemků p.č. 549/13 v k.ú. Lověšice u Př., 

p.č. 1477/2, p.č. 1665/1, p.č. 2176/27 vše v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 

24729035 v rozsahu dle geometrických plánů č. 450-183/2016, č. 452-152/2016 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 a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se sídlem 

Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ 48394637 jako oprávněným z věcného břemene 

- služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu 

neurčitou, dle geometrických plánů č. 450-183/2016, č. 452-152/2016 za jednorázovou úplatu 

ve výši 40.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí 

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

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

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

 

K bodu 4) Různé 

 

1) V rámci diskuse byl vznesen apel na zveřejňování prodejů a pronájmů nemovitých věcí na 

realitní webu města. Bylo upřesněno, co se zveřejňuje na tomto webu. Bude přeneseno na 

příslušná oddělení odboru MAJ. 

 

2) S ohledem na projednávané body program záměrů prodeje bytů a usnesení Zastupitelstva 

města Přerova č. 605/16/3/2020 - Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

zbytných bytů proběhla diskuse o zbytnosti bytů a o zamýšlených prodejích těchto bytů 

(počtu, typech). 

Z diskuse vzešel návrh na usnesení, který byl následně členy komise schválen: 

UZKMZ/21/4/1/2021 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zpracování Koncepce bytové politiky 

statutárního města Přerova zahrnující všechny byty ve vlastnictví statutárního města 

Přerova a pověřit Odbor koncepce a strategického rozvoje jejím zpracováním. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                  Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 



 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


