
Zápis č. 24 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova  

 ze dne 07.04.2021  

 Přítomni: 

Ing. Jan Slivka 

Ing. arch. Jan Horký 

Nepřítomni: 

Ing. Lubomír Svoboda  

 

 Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Pavel Vrána 

Martina Rejnohová 

Ing. David Gerža 

Vojtěch Nezval 

 

 

 Martina Mazurová  

   

         

   

   

  Hosté:  

Michal Zácha – neuvolněný radní statutárního 

města Přerova 

 

   

    

 

 

 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

 

 

 

 

 

 

  

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Majetkoprávní záležitosti 

3. Per rollam 

4. 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/8, Proti/0, Zdržel se/0            

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/24/2/1/2021 

 

A-1 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice  

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1205/1, zahrada, 

o výměře cca 500 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0            

 

UZKMZ/24/2/2/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí  

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. st. 539 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 486 m2 a pozemku p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

41 m2 oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0            

 

UZKMZ/24/2/3/2021 

 

A – 3 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4349/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, 

p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov  



Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova  

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města 

Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 

4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha o výměře 565 m2, 

p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2 a p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 

283 m2  vše v k. ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova 

– úplatný převod pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 4943/7 

ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní plocha o výměře 565 m2, p.č. 

6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2 a p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 

m2  vše v k. ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/24/2/4/2021 

 

A - 4 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. 

Lověšice u Přerova 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova   

 

neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 (orná půda) o výměře cca 1500 m2 a 

pozemku p.č. 245/2 (orná půda) o výměře 2167 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová,Dis. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/24/2/5/2021 

 

B-1 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1366 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova  

 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 1366 lesní pozemek 

o výměře 1849 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z majetku České republiky – Lesy 

České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, IČ: 42196451 do 

majetku statutárního města Přerova.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       



UZKMZ/24/2/6/2021 

B-2 

 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 

12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Komise pro majetkové záležitosti po projednání doporučuje Radě města Přerova 

 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod a schválit bezúplatný 

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 12/38 na 

pozemku p.č. 2553/45 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov z 

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

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

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová,Dis. 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

UZKMZ/24/2/7/2021 

 

C - 1 

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

Přerov – části pozemku p.č. 5031 v k.ú. Přerov 

 

Ing. Arch. Horký prohlásil, že je angažován v přípravě projektu předmětné stavby a nebude 

tedy v této věci hlasovat. Sdělil důvody žádosti o nájem a zároveň vznesl protinávrh o zmenšené 

výměře: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov – nájem části 

pozemku p.č. 5031 ost. pl., ost. komunikace o výměře 57 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Tento návrh usnesení nebyl přijat v poměru hlasů: Pro/0, proti/0, Zdržel se 7 

 

Dále bylo hlasováno o původním návrhu na usnesení a ten byl většinově přijat: 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 5031 ost. pl., ost. komunikace o výměře 114 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/24/2/8/2021 

  

C - 2 

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

Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 



Komise po projednání   

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako propachtovatelem a panem L. Ch., bytem 

Přerov-Kozlovice, jako pachtýřem, jejímž předmětem je pacht části pozemku p.č. 820/1, orná 

půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. Dodatkem se prodlužuje doba pachtu o 

dalších 5 let. tj. do 15.6.2026. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     

 

Odchod Martina Mazurová 

 

UZKMZ/24/2/9/2021 

 

C - 3 

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

Přerova –  části pozemků p.č. 238/19 a p.č. 238/26 v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 238/19 orná půda o 

výměře 204 m2 a části pozemku p.č. 238/26 ost. pl. o výměře 23 m2 vše v  k.ú. Předmostí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/24/2/10/2021 

 

C – 4 – na stůl 

 

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

Přerova –  části pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov 

 

Návrh na usnesení: 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 5300/1 ost. pl. o výměře 

100 m2 v  k.ú. Přerov 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/24/2/11/2021 

 

E - 1 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.  1981/35 v k.ú. Přerov. 

 



Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Město Přerov, Tománkova, p.č. 

1981/35, kNN , č. stavby IZ-12-8002530“ na pozemku 1981/35 v k.ú. Přerov v rozsahu 

dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1981/35 ost. 

plocha o výměře 89 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.1981/35 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 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/24/2/12/2021 

 

E – 2 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č.  4925/3, p.č. 155 oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Město Přerov, Bratrská 84/2, 

kNN , č. stavby IZ-12-8002383  na pozemcích p.č. 4925/3,  na stavbě č.p. 84, která stojí 

na pozemku p.č. 155 vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4925/3 ost. 

plocha o výměře 10 m2,  v k.ú. Přerov.   

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelového vedení NN, rozpojovací 

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 k tíži pozemku p.č. 4925/3 ost. plocha,  rozpojovací 

skříně k tíži stavby č.p. 84, která stojí na pozemku p.č. 155 zast. plocha a nádvoří oba 

v k.ú.  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 ve prospěch společnosti 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/24/2/13/2021 

 

E - 3 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích  p.č. 1309, p.č. 1313 oba v k.ú. Dluhonice. 

Návrh na usnesení:  

 

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 – venkovního vedení VN 

22 kV, k tíži pozemků p.č. 1309 ost. plocha, p.č. 1313 orná půda oba v k.ú. Dluhonice, 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. 367-76/2016 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 geometrického plánu č. 367-76/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 

20.000,- 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: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/24/2/14/2021 

 

E - 4 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích  p.č. 263, p.č. 526/1 oba v k.ú. Předmostí. 

 

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 – venkovního vedení VN 

22kV, k tíži pozemků p.č. 263 ovocný sad, p.č. 526/1 ost. plocha oba v k.ú. Předmostí, 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. 1195-1074/2016 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 geometrického plánu č. 1195-1074/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 

20.000,- 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: Zděněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/24/2/15/2021 

 

E - 5 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích  p.č. 7103/4, p.č.7106/86, p.č. 7106/87, p.č. 7106/89, p.č. 

7106/94, p.č. 7114/4, p.č. 7116/4 vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova 

 

zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích zařízení distribuční soustavy a 

vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy – venkovního vedení VN 

22kV, k tíži pozemků  p.č.. 7103/4 vodní plocha, p.č.7106/86 ost. plocha , p.č. 7106/87 ost. 

plocha, p.č. 7106/89 ost. plocha, p.č. 7106/94 ost. plocha, p.č. 7114/4 ost. plocha, p.č. 7116/4 

ost. plocha 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. 6946-418-20020/2019 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 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 geometrického plánu č. 6946-418-20020/2019, za jednorázovou úplatu ve 

výši 70.000,- 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: Zdeněk Kadlec 

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

 

UZKMZ/24/2/16/2021 
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Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 4939 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání  

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení s tím spojeného omezení 

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto plynárenského zařízení  k tíži pozemku p.č. 

4939 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti GasNet 

s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 494-3064/2020ze dne 5.10.2020. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 1.900,- Kč navýšených o 

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

Přerov, jako povinným ze služebnosti, společností GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, oprávněným ze služebnosti a panem D. P., bytem 

Přerov, panem Mgr. M. P., bytem Přerov, paní J. S., Přerov, panem D.U., bytem Přerov, jako 

investory. 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/24/2/17/2021 
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Souhlas s umístěním stavby, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité 

věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

 

Komise po projednání  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „„RVDSL1729_M_M_PRRV71-

PRRV1HR_OK_v2“ veřejná síť elektronických komunikací – Rozšíření veřejné sítě 

elektronických komunikací CETIN“ na části pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

v rozsahu dle předložené dokumentace 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemku p.č. 456/2 v k.ú. 

Lověšice u Přerova o výměře cca 11 m2.    

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy – síť elektronických 

komunikací a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  a 

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

nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 



odstranění těchto zařízení distribuční soustavy k tíži pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti CETIN a.s., se 

sídlem Českomoravská 2510/19, Praha-Libeň, 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 Českomoravská 2510/19, Praha-Libeň, IČ: 

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

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/24/2/18/2021 
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Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemcích p.č. 5875/51, 6105/10, 6200/1, 7160/1, 7160/2, 7166/49, 7166/87, 

7166/92, 7166/135 a 7166/136, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova 

 

zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 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. 

5875/51, 6105/10, 6200/1, 7160/1, 7160/2, 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 

100.000,- 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/24/2/19/2021 
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Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Dluhonice. 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Dluhonice, p.č. 409, smyčka, kNN, 

číslo stavby IV-12-8019874“ na pozemku p.č. 494/1 ostatní plocha, v k.ú. Dluhonice, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 494/1 ostatní 

plocha o celkové výměře 1 m2 v k.ú. Dluhonice.   

 

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

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

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

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

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku 

p.č. 494/1 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 a po uplynutí 

zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. návrhu usnesení uzavřít 

Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím 

povinným ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

K bodu 3) PER ROLLAM 

V období mezi minulou a touto komisí byly zaslány k rozhodnutí per rollam dvě předlohy. 

 

 

UZKMZ/24/3/1/2021 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 1019/1, 4964/4, 4965/2, 

5035/1, 5036/1, 5036/3 a 5070/1, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti doporučuje  

 

1. udělit souhlas s umístěním stavby „REKO MS Přerov – Husova + 1“ na pozemcích p.č. 

1019/1, 4964/4, 4965/2, 5035/1, 5036/1, 5036/3 a 5070/1, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1019/1 ostatní 

plocha o výměře 17 m2, části pozemku p.č. 4964/4 ostatní plocha o výměře 285 m2, části 

pozemku p.č. 4965/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, části pozemku p.č. 5035/1 ostatní 

plocha o výměře 79 m2, části pozemku p.č. 5036/1 ostatní plocha o výměře 559 m2, části 

pozemku p.č. 5036/3 ostatní plocha o výměře 188 m2 a části pozemku p.č. 5070/1 ostatní 

plocha o výměře 415 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 



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

služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení 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 plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 1019/1, 

4964/4, 4965/2, 5035/1, 5036/1, 5036/3 a 5070/1, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro 

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

stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, 

jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti a 

společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/24/3/2/2021 

 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků v 

k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 

výstaviště“  

 

Komise po projednání  

 

1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod pozemků - části p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 

1328 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, pozemku p.č. 6752/72 

ostatní plocha o výměře cca 233 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o 

výměře cca 100 m2 všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., 

IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví 

statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase 

obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností NORSOL 

s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako 

budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní 

smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu 

prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na oddělení převáděných částí 

pozemků p.č. 6752/41, p.č. 6752/40, p.č. 6752/72, p.č. 6752/39 vše v k.ú. Přerov 

potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní 

smlouvy. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod části pozemku p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1728 

m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 15 m2, části pozemku 

p.č. 6752/6 ostatní plocha o výměře cca 312 m2, části pozemku p.č. 6752/76 ostatní 

plocha o výměře 11 m2, části pozemku p.č. 6752/35 ostatní plocha o výměře cca 112 

m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o 

výměře 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 ostatní 

plocha o výměře 593 m2, části pozemku p.č. 6749/7 zastavěná plocha o výměře cca 



4 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o 

výměře 176 m2 všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 

63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví 

statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase 

obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností NORSOL 

s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako 

budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní 

smlouva bude uzavřena po dokončení a kolaudaci I. a II. etapy stavby „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště“ na základě výzvy budoucího 

kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na 

oddělení převáděných částí pozemků p.č. 6752/41, p.č. 6752/39, p.č. 6752/6, p.č. 

6752/76, p.č. 6752/35,  p.č. 6752/75, p.č. 6749/16,  p.č. 6749/7 vše v k.ú. Přerov 

potvrzený katastrálním úřadem,  nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní 

smlouvy. 

 

3. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod části p.č. 6750/1 ostatní plocha o výměře cca 770 m2, části 

p.č. 6752/97 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, části p.č. 6752/45 ostatní plocha o 

výměře 1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní plocha o výměře cca 29 m2, 

spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře 

cca 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha 

o výměře cca 593 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 

ostatní plocha o výměře cca 176 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti EMOS 

property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v 

místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS 

property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město jako 

budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní 

smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu 

prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na oddělení převáděných částí 

pozemků p.č. 6750/1, p.č. 6752/97,  p.č. 6752/45, p.č. 6752/98,  p.č. 6752/75,  p.č. 

6749/16, p.č. 6747/1 vše v k.ú. Přerov potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však 

do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

 

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci diskuse byla Ing Arch. Jan Horký odprezentoval ukázku umístění rozvodné skříně na 

veřejném prostranství a vysvětlil důvody, proč by mělo být více dbáno na jejich umísťování do 

fasád domů, nebo alespoň co nejblíže domům. Proběhla diskuse o problematice řešení.  

Dále vystoupil s informací ohledně majetkového nevypořádání pozemků pod křižovatkou u 

hřbitova a Penny, kdy sdělil, že toto značně komplikuje další možné dopravní řešení této 

nebezpečné křižovatky a umístění příp. cyklostezky. Bude diskutováno s MAJ. 

 



Mgr. Bc. Jarmila Ižová vystoupila s dotazem, jaký bude vývoj Pernštějnských rybníků a jaký 

je vývoj prodeje Strojaře. Radní Michal Zácha seznámil přítomné se záměrem rekultivace 

rybníků a možnostech města. Záměr prodeje Strojaře bude projednáván na Zastupitelstvu města 

Přerova dne 12.4.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                  Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


