
 

Zápis č. 30 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 06.10.2021 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka     Ing. arch. Jan Horký 

Pavel Vrána      Martina Mazurová 

Martina Rejhonová 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Vojtěch Nezval 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

  

 

 

Hosté: 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Předseda komise doplnil, 

že v rámci projednání majetkoprávních záležitostí jsou navíc překládány 4 materiály tzv. „na 

stůl“, když členům komise byly kopie předloh týkající se těchto materiálů při zahájení jednání 

předány. Komise hlasovala o programu, který byl schválen.  

 

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

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/30/2/1/2021 

 

A-1 

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

města Přerova – pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 3161/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova.  

 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

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

 

UZKMZ/30/2/2/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 19, p.č. 20 a p.č. 308 v k.ú. Penčice. 

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov: 

 

1. pozemku p.č. 20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 819 m2 a části pozemku p.č. 19, 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 4600 m2, oba v k.ú. Penčice,  

2. pozemku p.č. 308 vodní plocha o výměře 574 m2 a části pozemku p.č. 19, ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře cca 5500 m2, oba v k.ú. Penčice.  

 

V rámci diskuze bylo dohodnuto, aby dříve, než se bude materiál předkládat ke schválení 

v RM, byl opětovně osloven Místní výbor Penčice a vyjádřil stanovisko k rozdělení pozemku 

p.č. 19 v k.ú. Penčice s tím, že jedna část by se převedla žadateli a druhá část manželům 



Horákovým, kteří část pozemku p.č. 19 o výměře 425 m2 a dále pozemek p.č. 20, oba v k.ú. 

Penčice mají v dlouhodobém nájmu.   

 

V PRŮBĚHU PROJEDÁVÁNÍ BODU A-2 OPUSTIL JEDNACÍ MÍSTNOST ING. 

LUBOMÍR SVOBODA. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/30/2/3/2021 

 

A – 3 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 802 ostatní plocha, neplodná půda 

o výměře 4981 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

V PRŮBĚHU PROJEDÁVÁNÍ BODU A-2 OPUSTIL JEDNACÍ MÍSTNOST ING. 

LUBOMÍR SVOBODA. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

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

 

UZKMZ/30/2/4/2021 

 

A - 4 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1005 v k.ú. Žeravice. 

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 1005 orná půda o výměře 75 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

PŘI PROJEDNÁVÁNÍ BODU A-4 SE VRÁTIL K PROJEDNÁVÁNÍ ING. LUBOMÍR 

SVOBODA. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/30/2/5/2021 

 

A – 5  
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov 

 



Komise po projednání  

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

pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova žadateli.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/30/2/6/2021 

 

B - 1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/35 a p.č. 5176/36 oba 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 nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 5176/35 orná půda 

o výměře cca 1320 m2 a p.č. 5176/36 orná půda o výměře cca 990 m2 

oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví paní RNDr. H. A., CSc., bytem xxxxxx 

Rozdrojovice k id. 1/3, paní M.H., bytem xxxxxx Přerov k id. 1/6 , pana Mgr. P. H., 

bytem xxxxxx Přerov k id. 1/6, paní RNDr. P.K., bytem xxxxxx Přerov k id. 1/6  a pana 

Ing. P. L., bytem xxxxxx Znojmo k id. 1/6, do majetku statutárního města Přerova. 
 

 

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/35 orná půda o výměře 7930 m2 a 

p.č. 5176/36 orná půda o výměře 6804 m2 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví paní 

RNDr. H. A., CSc., bytem xxxxxx Rozdrojovice k id. 1/3, paní M. H., bytem xxxxxx 

Přerov k id. 1/6, pana Mgr. P. H., bytem xxxxxx Přerov k id. 1/6, paní RNDr. P. K., 

bytem xxxxxx Přerov k id. 1/6 a pana Ing. P. L., bytem xxxxxx Znojmo k id. 1/6. 
 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

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

 

UZKMZ/30/2/7/2021 

 

B – 2  

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, 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: 

 

VARIANTA I 

 

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

6744/3, k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. P. M., bytem xxxxxx Přerov do majetku statutárního města 

Přerova. 



 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/30/2/8/2021 

  

B – 3  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1981/86 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. 1981/86 ostatní plocha, silnice o výměře 136 m2 v k.ú. Přerov 

z vlastnictví P. V., bytem xxxxxx Tučín, do majetku statutárního města Přerova.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/30/2/9/2021 

 

B – 4 (na stůl) 

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, p.č. 6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 

6750/93 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního 

práva. 

 

Komise po projednání:  
 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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. 6752/1 

orná půda o výměře 1343 m2, p.č. 6752/32 ostatní plocha o výměře 11074 m2, p.č. 6752/90 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 (součástí pozemku je stavba tech. vybavení bez 

čp/če), p.č. 6752/91 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4621 m2 (na pozemku stojí stavba 

výroby č.p. 2844) a pozemku p.č. 6752/93 orná půda o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Přerov 

společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, IČ: 62301527, 

jako osobě povinné  z  předkupního práva. 
 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

UZKMZ/30/2/10/2021 

 

C - 1 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – nebytové jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům č.p. 2610, č.p. 2611, 



č.p. 2612, příslušné k části obce Přerov I-Město, na  pozemku p.č.  2424/2  v k.ú. Přerov 

(Klivarova 3) 

 

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 24.9.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2018 a 

dodatku č. 2 ze dne 7.5.2020 na nájem nebytové jednotky č. 2611/103 v budově bytový dům 

č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušné k části obce Přerov I-Město, na  pozemku p.č.  2424/2  

v k.ú. Přerov (Klivarova 3) o celkové výměře 36,10 m2 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a S. Ř., místem podnikání Přerov xxxxxx jako nájemcem na 

základě Dohody o postoupení práv a povinností uzavřené mezi S. Ř., místem podnikání Přerov 

xxxxxx jako postupitelem a společností CT-Fair s.r.o., se sídlem Přerov IV-Újezdec, Nová čtvrť 

299/16c, IČ 28571045 jako postupníkem. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/30/2/11/2021 

 

C - 2 

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

Přerova –  části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Př. 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 455/2 ovocný sad o 

výměře 266 m2 v  k.ú. Lověšice u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/30/2/12/2021 

 

C - 3 

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

Přerova –  pozemku p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht pozemku p.č. 2625/19 zahrada o celkové 

výměře 259 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/30/2/13/2021 

 

C - 4 



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

Přerov – nebytové jednotky č. 191/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 

190, č.p. 191,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov 

(Kozlovská 4) 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem nebytové jednotky č. 191/103 jiný nebytový 

prostor v budově bytový dům č.p. 190, č.p. 191,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o celkové výměře 91,40 m2 ve vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková. 

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

 

UZKMZ/30/2/14/2021 

 

C - 5 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov –  nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy 

č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. 

TGM 16) 

 

Komise po projednání:  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem části nebytové jednotky č. 555/8 jiný 

nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 507 o celkové výměře 17,13 m2 

situované ve 4. NP ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/30/2/15/2021 

 

C – 6 (na stůl) 

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

Přerova - části pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 1961/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Přerov  

 

Odpovídá: Marcela Poláková. 

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

UZKMZ/30/2/16/2021 

 

D - 1 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova –  části pozemku p.č. 138 v k.ú. Lýsky 



 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - výpůjčku části pozemku p.č. 138 ost. pl., 

neplodná půda o výměře 400 m2 v  k.ú. Lýsky ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/30/2/17/2021 

 

D - 2 

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova –  prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce 

Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 

14)  

 

Komise po projednání:  

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku prostoru v budově občanské vybavenosti 

č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. 

Předmostí (Hranická 14) - místnosti č. 20 o výměře 18,48 m2 ve  vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

UZKMZ/30/2/18/2021 

 

D – 3  

Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova –  prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 336, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov (Strojař)  

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku prostoru v budově občanské vybavenosti 

č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. 

Přerov (Strojař) – místnosti č. 1.01 o výměře 17,5 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

 

UZKMZ/30/2/19/2021 

 

D - 4 



Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova –  objektu bydlení č.p. 1721, příslušnému k části obce Přerov I-Město, který 

je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (Boženy Němcové 10) 

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA I 

1. doporučuje RM schválit podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce ze dne 30.9.2016 na objekt 

bydlení č.p. 1721, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí  pozemku p.č. 445/1 

v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 

spolkem Boxing Club Přerov, z.s., se sídlem Lipník nad Bečvou I-Město, Bratrská 1073/5, IČ 

04419936 jako vypůjčitelem. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi. 

 

2. doporučuje RM schválit záměr statutárního města Přerov – výpůjčku objektu k bydlení č.p. 

1721, příslušnému k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. 

Přerov (Boženy Němcové 10) spolku Romská zaměstnanecká agentura v ČR, se sídlem Přerov 

I-Město, Boženy Němcové 1651/7, IČ 26612241. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/30/2/20/2021 

 

E – 1 

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

Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/11 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. 6105/11 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 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. 6429-329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 1040,- Kč včetně 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/7, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/30/2/21/2021 

 

E – 2 
Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2609/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 
1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby s názvem „Přerov, p.č. 2610/3, smyčka, kNN“ 

na pozemku p.č. 2609/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2609/1 trvalý travní porost  

o výměře 2 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

– služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy - zemní 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 tohoto zařízení distribuční soustavy k 

tíži pozemku p.č. 2609/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to ve prospěch 

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

02, 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, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným 

ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

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

 

UZKMZ/30/2/22/2021 

 

F – 1 (na stůl) 
Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, 

p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, 

p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13 vše v k.ú. Přerov - 

změna usnesení 

 

Komise po projednání: 

 
1. ruší své usnesení č. UZKMZ/29/3/28/2021 přijaté na 29. zasedání Komise pro majetkové záležitosti 

dne 8.9.2021, kterým „doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – směnu 

nemovitých věcí - 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 výměře 565 m2, p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 

1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova do majetku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, 

IČ: 65993390 za pozemky p.č. 6546/3 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 6850/9  vodní plocha o 

výměře  69 m2, p.č. 6850/13 vodní plocha o výměře 40 m2 , p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře 64 



m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha  o výměře 2 m2, p.č. č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 

4224 ostatní plocha o výměře 383 m2, p.č. 3492/10 ostatní plocha o výměře 29 m2 a p.č. 3492/17 

ostatní plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov z majetku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 do majetku statutárního města Přerova.“ 

 

2. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí - 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 výměře 565 m2, 

p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2 vše v 

k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4224 ostatní plocha o výměře 383 

m2, část p.č. 4230 ostatní plocha o výměře cca 197 m2, část p.č. 4232 trvalý travní porost o 

výměře cca 42 m2, p.č. 6546/3 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře 

64 m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha  o výměře 2 m2, p.č. 6850/9  vodní plocha o výměře  69 m2, p.č. 

č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 6850/13 vodní plocha o výměře 40 m2, p.č. 3492/10 

ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 3492/15 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 3492/17 ostatní 

plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov v majetku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 

Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390. 

. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/30/2/23/2021 

 

F – 2 (na stůl) 

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  pozemků p.č. 606 a p.č. 607 

oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části 

pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 

Dluhonice  

 
Komise po projednání: 

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

záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 1291 o výměře 854 m2, části 

pozemku p.č. 1290 o výměře 190 m2 dle GP označené jako p.č. 1145/60 v k.ú. 

Dluhonice a  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1084/3 trvalý travní porost o 

výměře 25 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Ing. P. J., bytem xxxxxx, Přerov V - 

Dluhonice za pozemky p.č. 606 orná půda o výměře 3495 m2 a p.č. 607 orná půda o 

výměře 3598 m2 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova uložit radnímu Michalu Záchovi jednat s Ing. P. J., 

bytem xxxxxx Přerov V - Dluhonice o směně pozemků v jeho vlastnictví za jedno z 5-

ti projektovaných stavebních míst v rozvojové lokalitě Záhumení. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

K bodu 3) Různé 

 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné námitky ani dotazy.  

 



 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                              Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


