
 

Zápis č. 31 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 03.11.2021 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka      

Ing. Arch. Jan Horký      

Martina Mazurová 

Pavel Vrána 

Martina Rejhonová 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža 

Vojtěch Nezval 

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

  

 

 

Hosté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Výběrová řízení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

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

 

K bodu 2) Výběrová řízení 

 

UZKMZ/31/2/1/2021 

 

I – 1 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo 2.10.2021 na realitním webu nabídku úplatného převodu 

mobilního pódia NIVEC a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství formou 

výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla dnes dne 3.11.2021 v 10.00 hod. 

Celkem přišly 3 přihlášky do výběrového řízení. Přehled uchazečů byl členům komise 

předložen. Komise obálky s nabídkou cen otevřela a tyto nabídky zhodnotila. Na základě tohoto 

přijala níže uvedené usnesení.  

Návrh na usnesení:  

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit úplatný převod movité věci – mobilního pódia 

Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství z vlastnictví statutárního města 

Přerov a uzavření kupní smlouvy na převod movité věci – mobilního pódia Nivec a mobilní 

střešní konstrukce Litec včetně příslušenství s A. S., IČ xxxxxx, místem podnikání xxxxxx 

Dřevohostice za kupní cenu 355 000,- Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

K bodu 3) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/31/3/2/2021 

 

A-1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 3067/4 (podílu 5320/203682) v k.ú. Přerov. 

 



Komise po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 3067/4 (podílu 5320/203682) v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/31/3/3/2021 

 

A – 2  

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemků p.č. 893 lesní pozemek o výměře 526 m2, p.č. 894 lesní pozemek o výměře 37 m2 a 

p.č. 895 lesní pozemek o výměře 35 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova žadatelům. 
 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/31/3/4/2021 

 

B – 1 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298 oba 

v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/239 ost. plocha 

o výměře 708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 ost. plocha o výměře cca 50 m2, oba v k.ú. 

Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/31/3/5/2021 

 

B - 2 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 233/15 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise po projednání: 

 



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

nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 233/15 o výměře 

cca 25 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/31/3/6/2021 

 

B – 3  

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/3 v k.ú. Popovice 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 nemovité věci – pozemku 

p.č. 113/3 orná půda o výměře 2273 m2 v k.ú. Popovice u Přerova z vlastnictví pana O. 

S., bytem xxxxxx Rokytnice, do majetku statutárního města Přerova. 

 

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

p.č. 113/3 orná půda o výměře 2273 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví pana 

O. S., bytem xxxxx Rokytnice. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

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

 

UZKMZ/31/3/7/2021 

 

B - 4 
Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – parkovací stání a 

chodník vybudované v rámci stavby „Bytový dům Vesna“ 

 

Komise po projednání: 

 
1. doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod parkovacích stání (23 míst) vybudovaných na pozemku p.č. 4516/1 o výměře cca 

25m2, p.č. 4394/1 o výměře cca 259 m2, p.č. 4520 o výměře cca 13,4 m2 vše v k.ú. Přerov 

z majetku společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 

Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- Kč 

vč. DPH. 

 

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

převod chodníku vybudovaného na pozemku p.č. 5108/5 o výměře 2m2, p.č. 4516/1 o výměře 

55,9 m2, p.č. 4394/1 o výměře 114,5 m2 a p.č. 4520 o výměře 32,8 m2 vše v k.ú. Přerov 

z majetku společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 

Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- Kč 

vč. DPH. 

 

POZN: V rámci projednávání bodu B - 4 se dostavil Ing. Lubomír Svoboda a od tohoto okamžiku 

členové komise již hlasovali v plném počtu.  

 



 

DISKUZE: V rámci diskuze bylo dohodnuto, že je třeba vyžádat aktuální kladné vyjádření městské 

architektky, toto vyjádření má být rovněž součástí budoucích předloh do orgánů města.   

 

  

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0      

 

UZKMZ/31/3/8/2021 

 

B – 5  
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec 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: 

 
VARIANTA I 

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

věci - pozemku p.č. 1034 orná půda o výměře 1920 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví pana J. P., 

bytem xxxxx Přerov VI – Újezdec, 750 02 Přerov, do majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1       

 

UZKMZ/31/3/9/2021 

  

C – 1  

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

Přerova –  části pozemku  p.č. 265 v k.ú.  Předmostí   

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 265 zahrada o výměře 

298 m2 v  k.ú. Předmostí.     

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/31/3/10/2021 

 

C - 2 
Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 633/11 v k.ú. Předmostí 

 

Komise po projednání:  
 

1. doporučuje Radě města Přerova zrušit část svého usnesení č. 2591/70/7/2021, bod 2, odst. 

3, přijatého na  70. schůzi Rady města Přerova dne 23.9.2021. 

 

 



2. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní 

smlouvy na nájem části pozemku p.č. 633/11 o výměře 347 m2 v k.ú. Předmostí uzavřené dne 

10.6.2010 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a paní H. J., bytem Přerov, 

xxxxx jako nájemcem. Nájem skončí dnem 31.12.2021. 

 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/31/3/11/2021 

 

E - 1 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova – pozemcích p.č. 1033/2, 1036/3, 1036/14 a 1037/1, vše v k.ú.  Přerov. 
 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

doporučuje zřídit věcné břemeno – služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného 

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

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 1033/2, 

1036/3, 1036/14 a 1037/1, 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 v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 7369-59/2021 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/31/3/12/2021 

 

E - 2 

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

Přerova - pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídající 

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

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

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení dráhy, k tíži pozemku 

p.č. 474/2, v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch Správy železnic, státní organizace, se 

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

geometrického plánu č. 454-187/2016 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, Nové 

Město, 110 00 Praha, 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. 454-187/2016, 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 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/31/3/13/2021 

 

E - 3 

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

Přerova - pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající 

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

pozemku stavební objekt „D131.207 – Telefonní přípojku“  a vstupovat a vjíždět na služebný 

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

odstraněním stavebního objektu „D131.207 – Telefonní přípojky“, k tíži pozemku p.č. 571/2, 

v k.ú. Předmostí, 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. 1320-139/2019 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 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 a investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle 

geometrického plánu č. 1320-139/2019, 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/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/31/3/14/2021 

 

E - 4 

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

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 520, v k.ú. Čekyně. 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 



 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Čekyně, p.č. 337/4, svod do 

SP+kNN“ na pozemku p.č. 520 v k.ú. Čekyně, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 520 ostatní plocha 

o výměře 8 m2 v k.ú. Čekyně. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy 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 zařízení 

distribuční soustavy k tíži pozemku p.č. 520 v k.ú. Čekyně 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/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/31/3/15/2021 

 

E – 5 
Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 831/41 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 
1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přípojka vody pro areál STS Přerov“ na pozemku 

p.č. 831/41 v k.ú. Újezdec u Přerova v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 831/41 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.   

 

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

– služebnosti zřídit a provozovat 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 nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění této přípojky vody k tíži pozemku p.č. 831/41 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti STS Přerov, a.s., se sídlem Přerov I – 

Město, ul. 9. května, čp. 2452, PSČ 750 02, IČ: 476 75 659 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 STS Přerov, a.s., se 

sídlem Přerov I – Město, ul. 9. května, čp. 2452, PSČ 750 02, IČ: 476 75 659, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0     



 

UZKMZ/31/3/16/2021 

 

E - 6 
Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání 

 
1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „VPIC_Přerov_Budovatelů_parkoviště“ 

na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2883/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 46 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

– služebnosti zřídit a provozovat podzemní vedení sítí 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 nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení sítí elektronických 

komunikací k tíži pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, a to 

ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 

IČ: 040 84 063 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění záměru nájmu dle bodu 2. 

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

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím 

povinným ze služebnosti, a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 

00 Praha 9, IČ: 040 84 063, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/31/3/17/2021 

 

E - 7 
Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci 

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1490 v k.ú. Dluhonice 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 
1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov – Dluhonice, p.č. 1494, svod do SP + kNN“ 

na pozemku p.č. 1490 v k.ú. Dluhonice v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1490 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 5 m2 v k.ú. Dluhonice.   

 

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. 1490 v k.ú. Dluhonice 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/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/31/3/18/2021 

 

E - 8 

Souhlas s umístěním stavby, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4516/1 a p.č. 

4394/1 oba k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 
1. udělit souhlas s umístěním stavby přípojky NN na části pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov a 

přípojky podzemního vedení sítě elektronických komunikací na části pozemku p.č. 4394/1, p.č. 

4516/1 oba v k.ú. Přerov vybudované v rámci stavby „BYTOVÝ DŮM VESNA ppč. 4519/6, 

4519/11, 4519/4, k.ú. Přerov“ v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

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

služebnosti zřídit a provozovat přípojku 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 této přípojky NN k tíži pozemku 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. 

 

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

služebnosti zřídit a provozovat přípojku podzemního vedení sítě 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 této přípojky podzemního vedení sítě 

elektronických komunikací 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. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze bylo dohodnuto, že ke stavebnímu záměru je třeba kladného vyjádření 

městské architektky.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/31/3/19/2021 

 

G - 1 



Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova –  speciálního 

požárního automobilu AVIA A 31 K 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod 

movité věci – speciálního požárního automobilu AVIA A 31 K, inv. č. 435-00000003 z 

vlastnictví statutárního města Přerov 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. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze bylo navrženo, aby po zájemcích nebylo vyžadováno uhrazení 

účastnického poplatku, neboť jeho výše činí cca 25% hodnoty movité věci, dále bylo navrženo, 

aby inzerát nebyl uveřejněn na realitním webu, ale na běžném inzertním serveru.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/31/3/20/2021 

 

H - 1 

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

města Přerova k podílu id. 1/3 pozemku p.č. 5176/39 v k.ú. Přerov prominutím povinností 

(dluhu) povinným z předkupního práva. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

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 podílu id. 1/3 pozemku 

p.č. 5176/39 orná půda o výměře 3580 m2 v k.ú. Přerov R. M. O., bytem xxxxx Grub am Forst, 

Německo, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0     

 

K bodu 4) 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 


