
Zápis č. 22 

a usnesení z jednání Komise pro  majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 03.02.2021  

 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. 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. 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/22/2/1/2021 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov - bytové jednotky č.49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné 

k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

VARIANTA II 

doporučuje Radě města Přerova schválit vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod  bytové 

jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, na 

pozemku p.č. st. 746 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí (Hranická 13) o celkové výměře 68,68 

m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 49, 

příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí a na 

pozemku p.č. st. 746 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678 z vlastnictví 

statutárního města Přerova a zároveň doporučuje Radě města Přerova nevyhlašovat 

výběrové řízení do doby zpracování Koncepce bytové politiky statutárního města Přerova 

zahrnující všechny byty ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/22/2/2/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 569/9 v budově bytový dům č.p. 569,  

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24) 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nebytové jednotky č. 569/9 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 569, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 466 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bratrská 24) o celkové výměře 

49,53 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 569, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. 

Přerov a na pozemku p.č. 466 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4953/63967 z 



vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví spolku Klub přátel turistiky a sportu 

Přerov, z.s., se sídlem Přerov, Bratrská 24. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov – úplatný 

převod nebytové jednotky č. 569/9 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 569, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 zast.pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov (Bratrská 24) o celkové výměře 49,53 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 569, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 466 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4953/63967 z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v ul. Bratrská čp. 569/24, se sídlem Bratrská 

569/24, Přerov I-Město, IČ 25911759. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/22/2/3/2021 

 

A – 3 

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u 

Přerova                                                                                                                                                                

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 249/2 zahrada o výměře 

135 m2 a pozemku p.č. 1014 orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova 

z majetku statutárního města Přerova. 

 

Komise dále doporučuje jednat s žadateli o možnosti uzavření pachtovní smlouvy na dobu 

určitou a ve smlouvě příp. ošetřit případnou výsadbu stromů s ohledem na určení pozemku 

územním plánem. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/22/2/4/2021 

 

A - 4 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. 

č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

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

pozemku p.č. st. 268/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/2 ostatní 

plocha o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/9 ostatní plocha o výměře 9 m2, pozemku p.č. 370/6 

ostatní plocha o výměře 82 m2 a pozemku p.č. 556/1 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 



 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/22/2/5/2021 

 

A - 5 

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                

 

Komise po projednání 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 1384 zahrada o výměře 199 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/22/2/6/2021 

 

A - 6 

Záměr statutárního města Přerov – pacht, převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemků p.č.  570, p.č. 633 oba v k.ú. Lýsky. 

 

Komise po projednání rozhodla o stažení předlohy A-6 z projednávání Komise pro 

záměry dne 03.02.20211 a doporučila projednat s žadateli podmínky, za kterých je možné 

zrealizovat jejich záměr. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/22/2/7/2021 

 

A - 7 

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  894, p.č. 896/1, p.č. 890/1, pozemků p.č. 

898, p.č. 899, p.č. 891 vše v k.ú. Henčlov. 

 

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.  894 orná půda o výměře cca 600 m2, části 

pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 4.200 m2, části pozemku p.č. 896/1 ost. plocha o 

výměře cca 350 m2, části pozemku  p.č. 896/1 ost. plocha o výměře cca 2.550 m2, části pozemku 

p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 140 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 

580 m2, části pozemku p.č. 890/1 ost. plocha o výměře cca 250 m2, pozemek p.č. 898 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 816 m2, p.č. 899 orná půda o výměře 4041 m2, p.č. 891 orná půda o 

výměře 2763 m2 vše v k.ú. Henčlov. 

  

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 



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

 

UZKMZ/22/2/8/2021 

  

A - 8 

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou                                                                                                                                                                

 

Komise po projednání 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1144/1 ostatní plocha o 

výměře 919 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/22/2/9/2021 

 

B - 1 

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 doporučuje Radě města Přerova 

 

1. 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. 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/22/2/10/2021 

 

B - 2 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466 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 doporučuje Radě města Přerova 



 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 

5307/466 orná půda o výměře 5394 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/22/2/11/2021 

 

C - 1 

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

Přerov - prostoru sloužícího k podnikání v budově bytový dům č.p. 122, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20)  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem prostoru sloužícího k podnikání v budově 

bytový dům č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 34 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 26,19 m2. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/22/2/12/2021 

 

C - 2 

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

Přerova – prostoru v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce Přerov 

VII-Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - změnu doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě 

ze dne 20.12.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností 

OHL ŽS a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, IČ 46342796 jako nájemcem na prostor 

– místnost č. 7 v budově občanského vybavení č.p. 32, příslušné k části obce Přerov VII-

Čekyně, která je součástí pozemku p.č. 11 v k.ú. Čekyně o výměře 11,77 m2 a to z doby určité 

do 28.2.2021 na dobu určitou do 31.3.2021. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/22/2/13/2021 

C -3 

Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem/pacht nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov –  části pozemků p.č. 2554/3, p.č. 2573/2, pozemků p.č. 2554/8 

a p.č. 2573/4 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 



1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem pozemku  p.č. 2554/8 zast. pl. a nádvoří 

o celkové výměře 13 m2 v  k.ú. Přerov,  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 2554/3 zahrada o 

výměře 650 m2, části pozemku p.č. 2573/2 ost. pl., manipulační plocha o výměře 30 m2, 

pozemku p.č. 2573/4 ost. pl., manipulační plocha o celkové výměře 65 m2 vše v k.ú. Přerov.  

 

3.  doporučuje RM schválit záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku  p.č. 

2554/8 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 13 m2, části pozemku p.č. 2554/3 zahrada o výměře 

650 m2, části pozemku p.č. 2573/2 ost. pl., manipulační plocha o výměře 30 m2, pozemku p.č. 

2573/4 ost. pl., manipulační plocha o celkové výměře 65 m2 vše v  k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/22/2/14/2021 

 

C - 4 

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

Přerova – části pozemku p.č. 5307/100 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – udělení souhlasu dle ustanovení § 1895 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s postoupením práv a 

povinností z nájemní smlouvy ze dne 1.9.2013  na nájem části pozemku p.č. 5307/100 ostatní 

plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 

pronajímatelem a P. Š., bytem Přerov jako nájemcem, na základě Dohody o postoupení práv a 

povinností uzavřené mezi P.Š., bytem Přerov jako převodcem a paní K. S., bytem Přerov, jako 

nabyvatelem. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/22/2/15/2021 

 

E - 1 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích p.č. 7166/49, 7166/87, 7166/92, 7166/135 a 7166/136, vše 

v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání 

 

doporučuje 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, k tíži pozemků 

p.č. 7166/49, 7166/87, 7166/92, 7166/135 a 7166/136, vše v k.ú. Přerov, 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 geometrického plánu č. 6429-329/2016 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 a společností 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, jako oprávněným z věcného břemene - 

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

neurčitou, dle geometrického plánu č. 6429-329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 50.000,- 

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. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis. 

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

 

UZKMZ/22/2/16/2021 

 

E - 2 

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

Přerova – k tíži pozemků p.č. 273/4, p.č. 273/10 a p.č. 273/11 vše v k.ú. Čekyně  

 

Komise po projednání   

 

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 nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 273/4, 

p.č. 273/10 a p.č. 273/11 vše v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova a to ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako povinným ze služebnosti, 

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

ze služebnosti. 

Věcné břemeno – služebnost bude uzavřena na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického 

plánu č.489-7036/2020 za jednorázovou úhradu ve výši 1000,-  Kč, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/22/2/17/2021 

 

E - 3 

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

Přerova - pozemku p.č. 7166/31, k.ú. Přerov. 



 

Komise po projednání 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku zařízení distribuční soustavy 

a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy, k tíži pozemku p.č. 

7166/31 v k.ú. Přerov, 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 geometrického plánu 

č. 6948-404-143/2019 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 společností 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, jako oprávněným z věcného břemene - 

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

neurčitou, dle geometrického plánu č. 6948-404-143/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 

10.000,- 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. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, Dis 

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

 

UZKMZ/22/2/18/2021 

 

E - 4 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích  p.č.  30/1, p.č. 539/2 oba v k.ú. 

Předmostí, p.č. 4135/10, p.č. 6633/2, p.č. 6681, p.č. 6669, p.č. 6667/1, p.č. 6656, p.č. 6599, 

p.č. 6491/2 vše v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Obnova podzemního kabelového 

vedení VN 22 kV pro napájení distribučních trafostanic a doplnění zemního optického 

kabelu“ na pozemcích  p.č.  30/1, p.č. 539/2 oba v k.ú. Předmostí, p.č. 4135/10, p.č. 

6633/2, p.č. 6681, p.č. 6669, p.č. 6667/1, p.č. 6656, p.č. 6599, p.č. 6491/2 vše  v k.ú. 

Přerov  v rozsahu dle předložené dokumentace.  

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

o výměře 131 m2, p.č. 539/2 ost. plocha o výměře 12 m2 oba v k.ú. Předmostí, p.č. 

4135/10 ost. plocha o výměře 4 m2, p.č. 6491/2 ost. plocha  o výměře 5 m2, p.č. 6599 

ost. plocha o výměře 7 m2,  p.č. 6633/2 ost. plocha o výměře 86 m2, p.č. 6656 ost. plocha 

o výměře 6 m2, p.č. 6667/1 trvalý travní porost o výměře 52 m2, p.č. 6669 ost. plocha o 

výměře 55 m2, p.č. 6681 ost. plocha o výměře 110 m2 vše v k.ú. Přerov.   



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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN 22 kV a zemní 

optický kabel 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 VN 22 kV a zemního optického kabelu k tíži pozemků 

p.č. 30/1, p.č. 539/2 oba v k.ú. Předmostí, p.č. 4135/10, p.č. 6633/2, p.č. 6681, p.č. 6669, 

p.č. 6667/1, p.č. 6656, p.č. 6599, p.č. 6491/2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

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

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

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

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a 

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

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným z věcného břemene- služebnosti. 

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

K bodu 3) Různé 

 

V rámci tohoto bodu seznámila přítomné Mgr. Bc. Jarmila Ižová s informací, že byla oslovena 

Ing. Z. z Kozlovic, aby seznámila komisi se stížností cca 12 občanů Kozlovic ohledně prodeje 

pozemků ve vlastnictví města Přerova a zachováním příjezdu do jejich zahrad.  

K této problematice proběhla diskuse, kde byly sděleny důvody, proč nemůže být žadatelům 

vyhověno a nastíněn další postup. 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                  Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


