
 

Zápis č. 27 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 07.07.2021 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka     Martina Mazurová 

Ing. Arch. Jan Horký     Pavel Vrána 

Ing. Lubomír Svoboda    Vojtěch Nezval 

Martina Rejhonová 

Ing. David Gerža 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

 

Mgr. Lucie Soldanová – organizační pracovník 

  

 

 

Hosté: 

Michal Zácha – neuvolněný radní 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru MAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Navrhl rozšíření 

programu o bod Výběrová řízení. Komise hlasovala o doplněném programu, který byl 

schválen.  

1. Zahájení 

2. Výběrová řízení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Různé         

 

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

 

K bodu 2) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/26/2/1/2021 

 

I - 1 

Výběrové řízení pronájem byty – otevírání obálek 

Oddělení bytové správy zveřejnilo na konci května 2021 na realitním webu nabídku 9 bytů 

k obsazení formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla v pátek 25.6.2021 

Celkem přišlo 21 přihlášek. Přehled uchazečů byl členům komise předložen. Komise obálky 

s nabídkou cen otevřela a tyto nabídky zhodnotila. Na základě tohoto přijala níže uvedené 

usnesení.  

 

V nabídce na pronájem byly uvedeny také byt na ul. Kratochvílova 122/20 byt č. 18, na tento 

byt nebyla podaná žádná nabídka.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 

(1+1), o ploše 40,78 m2, ploše pro nájem 38,38 m2, v domě č. p. 466, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 5, 

s M. V., trvale bytem Troubky, za nájemné ve výši 3 953 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na 

dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), 

o ploše 40,20 m2, ploše pro nájem 38,09 m2, v domě č. p. 517, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4672/2, v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 7, s M. 

J., trvale bytem Přerov, za nájemné ve výši 3 809 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 

roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 



 

3. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 

(1+1), o ploše 36,54 m2, ploše pro nájem 33,79 m2, v domě č. p. 495, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 4394/6, v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 

10, s M. V., trvale bytem Radslavice, za nájemné ve výši 3 041 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na 

dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

4. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+0), 

o ploše 22,22 m2, ploše pro nájem 22,22 m2, v domě č. p. 1094, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 3067/4, v k. ú. Přerov, Šrobárova č.o. 13, 

s R. R, trvale bytem Přerov, za nájemné ve výši 2 222 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na 

dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

5. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), 

o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5735/1, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 15, 

s L. a J. K., trvale bytem Přerov, za nájemné ve výši 5 457 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na 

dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu. 

 

7. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (2+1), 

o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 62,13 m2, v domě č. p. 704, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 98, v k. ú. Přerov, Komenského č.o. 18, s I. Z., 

trvale bytem Přerov, za nájemné ve výši 5 902 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 

roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. 

 

Odpovídá: Ing. Petra Hirschová 

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

 

K bodu 3) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/27/3/1/2021 

 

A-1 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

VARIANTA I 

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

pozemku p.č. 545 zahrada o celkové výměře 792 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního 

města Přerov a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod tohoto pozemku za podmínek 

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



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

statutárního města Přerov. 

 

V rámci diskuse byla projednávána možnost rozdělení pozemku a prodej části pozemku 

vlastníkovi sousední nemovité věci a části pozemku formou VŘ. Po zhodnocení možností 

stanovení ceny obvyklé pozemku (jeho částí), výhod a nevýhod tohoto prodeje nebyl nakonec 

protinávrh vznesen.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/27/3/2/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17 v budově bytový dům č.p. 2641, 

č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  

2487/10 v k.ú. Přerov (Purkyňova 2) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

VARIANTA I 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 2641/17 v budově bytový dům 

č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2487/10 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Purkyňova 2) o výměře 75,17 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 

2643, č.p. 2644, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/10 v k.ú. Přerov 

a na pozemku p.č. 2487/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 742/30692 z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/27/3/3/2021 

 

A – 3 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 75/1 a p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 75/1 zahrada o celkové výměře 793 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerov neschválit záměr 

statutárního města Přerov – úplatný převod  pozemku p.č. 413 ost. pl, ost. komunikce o celkové 

výměře 216 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 



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

 

UZKMZ/27/3/4/2021 

 

A – 4 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky  

 

Komise po projednání  

 

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

části pozemku p.č. 437 zahrada o výměře cca 35 m2 v k.ú. Penčičky. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/27/2/5/2021 

 

A – 5 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

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

části pozemku p.č. 3157/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Diskuse: Záměr stavebníka by mohl zhoršit podmínky bydlení v sousedních nemovitých 

věcech. Z tohoto důvodu doporučuje komise před vlastním prodejem konzultovat 

stavební záměr stavebníka s městskou architektkou a vyžádat si její stanovisko k věci. 

   

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/27/2/6/2021 

 

A - 6 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 

2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  

v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

VARIANTA I 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č.  2632/13 v budově bytový dům 

č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. 

Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném k části 



obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/19 zast. 

pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/27/2/7/2021 

 

B – 1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – podílu id. ½ pozemku p.č. 805 a podílu id. 2/16 pozemku  p. 

č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, 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 nemovitých věcí – 

podílu o velikosti id. ½ pozemku p.č. 805 a podílu o velikosti id. 2/16 pozemku p.č. 

806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní L. V., bytem Přerov IV – 

Kozlovice do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

rozhodnout, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti 

id. ½ pozemku p.č. 805 a podílu o velikosti id. 2/16 pozemku p.č. 806, oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní L. V., bytem Přerov IV – Kozlovice. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/27/3/8/2021 

  

B - 2 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 

p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně  

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 

převod pozemku p.č. 4672/13 ostatní plocha o  výměře 18  m2  v  k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. 

Z. M., bytem Rakodavy a pozemku p.č. 273/3 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Čekyně 

z podílového spoluvlastnictví – SJM manželů Ing. Z. M., bytem Rakodavy a D. M., bytem 

Přerov k id ½ a Ing. Z. M., bytem Rakodavy  k id ½ do majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/27/3/9/2021 

 

C - 1 



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

Přerova –  pozemku p.č. 76 v k.ú. Popovice u Př.  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht pozemku p.č. 76 zahrada o celkové výměře 

1.314 m2 v  k.ú. Popovice u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Diskuse: V rámci projednávání tohoto bodu byla diskutována možnost schválení výše 

uvedeného záměru s tím, že by k samotnému propachtování a uzavření pachtovní smlouvy 

došlo až po ukončení stavby propustku. Na základě této diskuse byl Ing. Arch. Horkým vznesen 

protinávrh ve znění: „Komise schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht pozemku p.č. 

76 zahrada o celkové výměře 1.314 m2 v  k.ú. Popovice u Př. ve vlastnictví statutárního města 

Přerova“, který byl členy komise přijat se současným doporučením uzavření pachtovní smlouvy 

až po dokončení stavby propustku.   

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/27/3/10/2021 

 

C - 2 

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

Přerov – prostoru sloužícího podnikání v budově bydlení č.p. 1866, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

bydlení č.p. 1866, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 282/1 

v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44) o celkové výměře 67,18 m2. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/27/3/11/2021 

 

C – 3 

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

Přerova – části pozemku p.č. 783/1 v k.ú. Čekyně 

 

Komise po projednání  

 

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

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 783/1 trvalý 

travní porost o výměře cca 48 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 783/1 trvalý 

travní porost o výměře cca 48 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

Odpovídá Marcela Poláková. 



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

 

UZKMZ/27/3/12/2021 

 

C - 4 

Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerov – části pozemků p.č. 4996/1, p.č. 4996/2, p.č. 4996/3 v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem části pozemku p.č. 4996/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 78 m2, pozemku p.č. 4996/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 

26 m2 a  části pozemku p.č. 4996/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 42 m2 v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

16:00 – odchod Martiny Rejhonové 

 

UZKMZ/27/3/13/2021 

 

D - 1 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části pozemku p.č. 5039 v k.ú. Přerov  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 5039 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 100 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/27/3/14/2021 

 

D - 2 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerov –pozemku p.č. 15/1, p.č. 15/7, p.č. 15/6, p.č. 15/2, p.č. 1145/12, p.č. 15/3, p.č. 

1145/13, p.č. 1145/14 vše v k.ú. Dluhonice  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o 

výměře 5 532 m2 včetně součástí a příslušenství, p.č. 15/7 ostatní plocha o výměře 10 m2 včetně 

součástí a příslušenství, p.č. 15/6 zahrada o výměře 306 m2 včetně součástí a příslušenství, p.č. 

15/2 zahrada o výměře 1 135 m2 včetně součástí a příslušenství, p.č. 1145/12 ostatní plocha o 

výměře 912 m2 včetně součástí a příslušenství, p.č. 1145/13 zahrada  o výměře 1349m2 včetně 

součástí a příslušenství, p.č. 1145/14 zahrada o výměře  7 m2 včetně součástí a příslušenství, 

p.č. st.15/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če obč. vybavení o 



výměře 114 m2 včetně součástí a příslušenství vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 

Odpovídá: Mgr. Lucie Soldanová 

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

 

UZKMZ/27/3/15/2021 

 

D - 3 

Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – prostoru v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 (Jasínkova 4) a části pozemku 

p.č. 1981/45 vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu účelu výpůjčky sjednané ve smlouvě o  

výpůjčce uzavřené dne 17.9.2018  mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a obecně 

prospěšnou společností AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 

2617/12, IČ 02590425 jako výpůjčitelem na prostor v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 (Jasínkova 4 – 

bývalá kočárkárna) o výměře 39,4 m2 a na část pozemku p.č. 1981/45 ost. pl., zeleň o výměře 

49,5 m2 (část mezi prostorem kočárkárny a budovou Jasínkova 4) vše v k.ú. Přerov a to 

z původního účelu výpůjčky - pro potřeby Dětské skupiny  pro uložení nářadí a pomůcek na 

venkovní hry se změní na nový účel výpůjčky – pro uložení nářadí, pomůcek pro venkovní hry 

a rekvizity na kulturní akce pro rodiny.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/27/3/16/2021 

 

E - 1 

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

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 1315 v k.ú. Henčlov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Přerov-Henčlov, p.č. 262/33, 

smyčka, kNN, IV-12-8021230“ na pozemku p.č. 1315 v k.ú. Henčlov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1315 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Henčlov.   

 

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

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

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

třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu 

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

p.č. 1315 v k.ú. Henčlov ve vlastnictví statutárního města Přerov, a to ve prospěch 



společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 

24729035 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. 

návrhu usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, 

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

sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/27/3/17/2021 

 

E - 2 

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

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 938 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Přerov-Čekyně, Borošín, p.č. 

954, prodl. kNN, IV-12-8021356“ na pozemku p.č. 938 v k.ú. Čekyně v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 938 ost. pl., ost. 

komunikace  o výměře 65 m2 v k.ú. Čekyně.   

 

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

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

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

třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu 

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

p.č. 938 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerov, a to ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 a po 

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

usnesení uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a 

budoucím povinným ze služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

UZKMZ/27/3/18/2021 

 

E - 3 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 2176/60, 1649/1, k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 474/2, k.ú. 

Lověšice u Přerova 



 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

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

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním stavby mostu, k tíži pozemku p.č. 2176/60 

a p.č. 1649/1, k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 474/2, k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Praha 4, 140 00, IČ 65993390, v rozsahu dle geometrického plánu č. 444-177/2016 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 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako oprávněným z věcného 

břemene – služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického 

plánu č. 444-177/2016, za jednorázovou úhradu 30.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba 

DPH.  

 

ŘSD uhradilo 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/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/27/3/19/2021 

 

E - 4 

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

Přerova - pozemku p.č. 549/22 v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

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

plynárenské zařízení  a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, k tíži 

pozemku p.č. 549/22, v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se 

sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00301825, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 456-196/2016 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 00301825, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 

00, IČ 65993390, jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 456-196/2016, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta 

příslušná sazba DPH.  



 

Investor 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/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/27/3/20/2021 

 

E - 5 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 7116/4 a p.č. 7114/4 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

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

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení dráhy, k tíži pozemku p.č. 7116/4 a 

p.č. 7114/4, oba v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Správy železnic, státní organizace, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 6460-329/2016 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, Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 

neurčitou, dle geometrického plánu č. 6460-329/2016, za jednorázovou úhradu 20.000,- Kč. 

V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Investor 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/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

 

 

 

 

UZKMZ/27/3/21/2021 

 

E - 6 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 1016/3, 1021/1, 1021/2, 1315, 1316 a 1317, vše v k.ú. 

Dluhonice. 

 



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. 1016/3, 1021/1, 1021/2, 1315, 1316 a 1317, vše 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. 416-432-

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 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, IČ: 48394637 jako oprávněným z věcného 

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

dobu neurčitou, dle geometrického plánu 416-432-20020/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 

60.000,- 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/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/27/3/22/2021 

 

E - 7 

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

Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/32 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 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 podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/32 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. 6950-403-143/2019 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 jedním z povinných 

z věcného břemene – služebnosti, s dalšími 16-ti spoluvlastníky - povinnými 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, IČ: 48394637 jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o 

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



plánu č. 6950-403-143/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 800,- Kč bez DPH. Náhrada bude 

vyplacena dle výše spoluvlastnických podílů. 

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 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/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/27/3/23/2021 

 

E - 8 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5839/3 v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Prodloužení STL distribučního plynovodu. 

STL přípojka.“ na pozemku p.č. 5839/3 ostatní plocha, v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5839/3 ostatní 

plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Přerov.  

 

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

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

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

osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na 

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

stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění plynárenského 

zařízení k tíži pozemku p.č. 5839/3 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, společností KLIMEX CZ, spol. s r.o. 

se sídlem K Přívozu 1444/8, 276 01 Mělník, IČ: 49549693, jako stavebníkem, nájemcem a 

investorem a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/27/3/24/2021 

 

E - 9 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 4167/8 a p.č. 5094, v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  



 

doporučuje 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 v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, k tíži pozemku p.č. 

4167/8 a p.č. 5094 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, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a panem R.J.,  jako investorem. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou v rozsahu dle geometrického plánu č. 7312-

3018/2021 za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/27/3/25/2021 
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Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité věci statutárním 

městem Přerov - části pozemku p.č. 88 v  k.ú. Žeravice 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit nájem části pozemku p.č. 396/3 ostatní plocha, silnice 

o výměře cca 15 m2  v k.ú. Žeravice statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění 

stavby „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘEROV-ŽERAVICE-LAPAČ“ a schválit zřízení věcného 

břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět na 

služebném pozemku kabelové vedení veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby 

„VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘEROV-ŽERAVICE-LAPAČ“ a s tím spojeného omezení, 

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 tohoto vedení veřejného osvětlení k  tíži pozemku p.č. 88 v 

k.ú. Žeravice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 

40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy a 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem 

Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným) a 

statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným).  

Nájem se sjednává na dobu určitou po dobu faktického užívání a počíná dnem uvedeným v 

rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního 

užívání komunikace (dle toho, který z těchto skutečností nastane jako první), výše nájemného 

bude činit 45,- Kč/m2/rok, minimálně 300,- Kč za celé období. Věcné břemeno - služebnost 

bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti 

bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000,- Kč a bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude 

uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

„VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘEROV-ŽERAVICE-LAPAČ“ a po vyhotovení geometrického 

plánu na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady 

za zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková. 



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

 

UZKMZ/27/3/26/2021 
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Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých 

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2614/1, 5124, 2609/2, 2608/2 

a 2601, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Dvořákova, p.č. 2603/3, kNN“ na 

pozemcích p.č. 2614/1, 5124, 2609/2, 2608/2 a 2601, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2614/1 zahrada o 

výměře 2,5 m2, části pozemku p.č. 5124 ostatní plocha o výměře 7,5 m2, části pozemku p.č. 

2609/2 ostatní plocha o výměře 5 m2, části pozemku p.č. 2608/2 ostatní plocha o výměře 

140 m2 a části pozemku p.č. 2601 ostatní plocha o výměře 90 m2, vše 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 zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu 

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelové vedení NN k tíži pozemků 

p.č. 2614/1, 5124, 2609/2, 2608/2 a 2601, 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: 

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/5, Proti/0, Zdržel se/0     

 

 

 

 

 

UZKMZ/27/3/27/2021 
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Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 539/1 v k.ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 



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

Vnn, Knn“ na pozemku p.č. 539/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. Předmostí v rozsahu dle 

předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 539/1 ostatní 

plocha, silnice o výměře 23 m2 v k.ú. Předmostí.   

 

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

věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a rozpojovací 

skříň 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 rozpojovací skříně k tíži pozemku p.č. 539/1 ostatní plocha, 

silnice 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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti č.j. MMPr/SML/1884/2020 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: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/27/3/28/2021 
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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. 1159/1 v k.ú. Čekyně 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Čekyně, p.č. 1209 svod do 

SV+kNN“ na části pozemku p.č. 1159/1 v k.ú. Čekyně v rozsahu dle předložené 

dokumentace 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem částí pozemku p.č. 1159/1 v k.ú. 

Čekyně o výměře cca 3 m2.    

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy –  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 nemovitost, za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto 

zařízení distribuční soustavy k tíži pozemku p.č. 1159/1 v k.ú. Čekyně v majetku 

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

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 a po uplynutí zákonem stanovené doby 

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

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



jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a 

společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 

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

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/27/3/29/2021 
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Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitého majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 6850/8 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy –  kabelové vedení VN 

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 tohoto zařízení 

distribuční soustavy k tíži pozemku p.č. 6850/8 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, IČ: 24729035. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6944-1831/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč navýšenou 

o příslušnou sazbu DPH 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/27/3/30/2021 
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Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 1037, p.č. 1041, p.č. 1040/7 v k.ú. 

Újezdec u Př.  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Přerov-Újezdec, Větrná, p.č. 

808/1, svod do SV+kNN, IV-12-8020727“ na pozemcích p.č. 1037, p.č. 1041, p.č. 1040/7 

vše v k.ú. Újezdec u Př. v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemků p.č. 1037 ost. pl., ost. 

komunikace  o výměře 4 m2 a p.č. 1041 ost. pl., ost. komunikace o výměře 278,3 m2 a p.č. 

1040/7 orná půda 1 m2 vše v k.ú. Újezdec u Př.    

 

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.1037, p.č. 1041 a p.č.  1040/7 vše v  k.ú. Újezdec u Př. ve vlastnictví statutárního města 

Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, IČ 24729035 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru 

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

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

pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, a společností ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     
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Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých 

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 159/7 a p.č. 4925/3, oba 

v k.ú. Přerov. 

 

Komise pro majetkové záležitosti:  

 

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

úprava“ na pozemcích p.č. 159/7 a 4925/3, oba v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 159/7 ostatní 

plocha o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 4925/3 ostatní plocha o výměře 52 m2, vše 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 zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu 

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelové vedení NN k tíži pozemků 

p.č. 159/7 a 4925/3, oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

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

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

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

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím 

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

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

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     
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Souhlas s umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých 

věcech v majetku statutárního města Přerova –  pozemcích p.č. 4516/1  a p.č. 4394/1 oba 

v k.ú. Přerov 



 

Komise po projednání doporučuje: 

 

1. udělit souhlas s umístěním stavby přípojky vody vč. vodoměrné šachty na částech pozemků 

p.č. 4394/1, p.č. 4516/1 oba v k.ú. Přerov,  stavby domovní přípojky vody na části pozemku 

p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov, stavby dešťové kanalizace vč. retenční nádrže na částech 

pozemků p.č. 4394/1, p.č. 4516/1 oba v k.ú. Přerov, stavby jednotné kanalizace na částech 

pozemků p.č. 4394/1, p.č. 4516/1 oba v k.ú. Přerov a stavby přípojky sítí elektronických 

komunikací na částech pozemků p.č. 4394/1, p.č. 4516/1 oba v k.ú. Přerov vybudovaných 

v rámci stavby „BYTOVÝ DŮM VESNA“ v rozsahu dle předložené dokumentace 

 

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

služebnosti zřídit a provozovat přípojku vody vč. vodoměrné šachty 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 této přípojky vody vč. 

vodoměrné šachty k tíži pozemků p.č. 4394/1 a p.č. 4516/1 oba v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem 

Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu 

a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků a budoucím povinným ze služebnosti, a společností GEFEST PŘEROV s.r.o., se 

sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229, jako stavebníkem, nájemcem a 

budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

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

služebnosti zřídit a provozovat domovní přípojku vody 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 této přípojky vody k tíži pozemku p.č. 

4516/1 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti 

GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 a 

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným ze 

služebnosti, a společností GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 

Otrokovice, IČ: 10667229, jako stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

4. zřídit věcné břemeno - služebnost věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat přípojku dešťové 

kanalizace vč. retenční nádrže 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 této přípojky dešťové kanalizace vč. retenční nádrže k tíži 

pozemků p.č. 4394/1 a p.č. 4516/1 oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova 

a to ve prospěch společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 

Otrokovice, IČ: 10667229 a uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě 

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

budoucím povinným ze služebnosti, a společností GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem 

Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229,  jako stavebníkem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

5. zřídit věcné břemeno - služebnost věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat přípojku jednotné 



kanalizace 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 této přípojky splaškové kanalizace k tíži pozemků p.č. 4394/1 a p.č. 4516/1 oba 

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

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 a uzavřít 

Smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným ze služebnosti, a 

společností GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 

10667229, jako stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0     
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Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k pozemkům p.č. 273/1 a p.č 622/1 oba v k.ú. Čekyně prominutím 

povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit jménem 

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, 

které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům p.č. 273/1 ostatní 

plocha o výměře 400 m2 a p.č. 622/1 zahrada o výměře 901 m2 oba v  k.ú. Čekyně Ing. Z. M., 

bytem Rakodavy a D. M., bytem Přerov  k id ½ a Ing. Z. R., bytem Olomouc - Pavlovičky, k id 

½, jako osobám povinným  z  předkupního práva. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

K bodu 4) Různé 

 

Ing. Arch Horký upozornil na nedodržování povinností stavebníků při realizaci staveb ve věci 

ochrany stromů v místě stavby (ukládka materiálů, parkovaní těžkých strojů pod stromy atd.), 

čímž dochází k zatěžování a poškozování kořenových systémů stromů a jejich následnému 

postupnému odumírání. Požádal MAJ o kontrolu dodržování. Vedoucím odboru bylo vzato na 

vědomí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       

     Mgr. Lucie Soldanová                                                  Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


