
 

Zápis č. 32 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 08.12.2021 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka     Martina Mazurová - omluvena  

Ing. Arch. Jan Horký      

Pavel Vrána - ONLINE 

Martina Rejhonová 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža - ONLINE 

Vojtěch Nezval 

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

  

 

 

Hosté:  

Ing. Miloslav Dohnal 

Michal Zácha - ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

2. Výběrová řízení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Různé         

 

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

 

K bodu 2) Výběrová řízení 

 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo 1.11.2021 na realitním webu nabídky úplatných převodů na 

5 garáží na ul. Dvořákova formou výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla  dne 

1.12.2021 do 10.00 hod. 

 

UZKMZ/32/2/1/2021 

I – 1 

 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2578/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3617, příslušná k části obce Přerov I-Město,  z 

vlastnictví statutárního města Přerova 

Celkem byly podány na tuto garáž 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 podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemku p.č. 2578/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3617, příslušná  k části obce Přerov I-Město,  z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví paní M. H. za kupní cenu 252 000,- Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

 

 

UZKMZ/32/2/2/2021 

I – 2 

 



Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2578/37 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město,  z 

vlastnictví statutárního města Přerova 

 

Celkem byly podány na tuto garáž 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 podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemku p.č. 2578/37 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město,  z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví paní A. M. za kupní cenu 279 000,- Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/32/2/3/2021 

I – 3 

 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2578/38 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná  k části obce Přerov I-Město,  

z vlastnictví statutárního města Přerova  

 

Celkem byly podány na tuto garáž 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 podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemku p.č. 2578/38 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví pana L. W. za kupní cenu 311 100,- Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

 

UZKMZ/32/2/4/2021 

I – 4 

 



Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2578/39 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město, z 

vlastnictví statutárního města Přerova  

 

Celkem byly podány na tuto garáž 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 podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemku p.č. 2578/39 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví pana L. W. za kupní cenu 361 100,- Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/32/2/5/2021 

I – 5 

 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2578/40 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621, příslušná  k části obce Přerov I-Město,  

z vlastnictví statutárního města Přerova  

 

Celkem byly podány na tuto garáž 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 podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod převodu pozemku p.č. 2578/40 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, 

jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů M. a V. H. za kupní cenu 253 726,- 

Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

K bodu 3) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/32/3/6/2021 



A-1 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA I 

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

pozemku p.č. 2294/11 ost. pl., manipulační plocha o celkové výměře 115 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1           

 

 

UZKMZ/32/3/7/2021 

A – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov, v případě neschválení 

záměr výpůjčky spolku Tenisový klub Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

VARIANTA II 

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

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova. 

 

2.schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku pozemku p.č. 2657/8 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov spolku Tenisový klub Přerov. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS 

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

 

UZKMZ/32/3/8/2021 

A-3 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 875 a částí pozemku p.č. 878 oba v k.ú. 

Žeravice  

Komise po projednání: 

 

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

pozemků p.č. 875 zahrada o výměře 173 m2 a částí pozemku p.č. 878 vodní plocha o výměře 

cca 100 m2 a cca 70 m2 oba v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova žadatelům. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 



 

UZKMZ/32/3/8/2021 

B - 1 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, 

p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba občanské vybavenosti bez čp/če, 

vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

1. pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 827/16, IČ 

27608484 (id.1/6) a společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 (id. 5/6) do vlastnictví StMPr, 

 

2. stavby bez čp/če – garáž, která stojí na pozemku p.č. 193/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 

25352571 do vlastnictví StMPr, 

 

3. pozemku p.č. 199/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 

25352571 do vlastnictví StMPr, 
 

4. pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Přerov ze společného jmění 

manželů Ing. L. a Z. K., oba bytem Grymov č.p. xxxx (id. 3/8), ze společného jmění manželů 

P. a Ing. J. M., oba bytem Horní Moštěnice, xxxxx (id. 3/8) a z podílového spoluvlastnictví 

společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, Grafická 827/16, IČ 27608484 (id. 1/4) 

do vlastnictví StMPr, 

 

5. pozemku p.č. 193/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí je stavba občanské 

vybavenosti bez čp/če, v k.ú. Přerov ze společného jmění manželů Ing. L. a Z. K., oba bytem 

Grymov č.p. xxxxx (id. 1/2) a ze společného jmění manželů P. a Ing. J. M., oba bytem Horní 

Moštěnice, xxxxxx (id. 1/2) do vlastnictví StMPr. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1       

 

UZKMZ/32/3/9/2021 

B - 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1981/88, p.č. 1981/89, p.č. 2051/2 a p.č. 2051/3, 

vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovitých věcí – pozemku p.č. 1981/88 ostatní plocha, zeleň o výměře 482 m2, pozemku p.č. 

1981/89 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2 a pozemku p.č. 2051/3 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 a pozemku p.č. 2051/2 ostatní plocha, ostatní 



komunikace o výměře 389 m2, vše k.ú. Přerov z vlastnictví P. V., bytem Tučín xxxx, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

DISKUZE: V rámci diskuze byl podán protinávrh, na základě něhož bylo navrženo, aby byly 

vykoupeny do majetku statutárního města Přerova všechny nabízené pozemky, a to včetně 

pozemku p.č. 2051/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 389 m2. Tento protinávrh 

byl členy Komise přijat.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS 

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

 

UZKMZ/32/3/10/2021 

C – 1 

 

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

Přerov – části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – pacht části pozemku p.č. 75/1 zahrada o výměře 

423 m2 v k.ú. Lýsky ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/1, Zdržel se/0      

 

UZKMZ/32/3/11/2021 

C – 2 

  

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části pozemků p.č. 5  v k.ú. Čekyně, p.č. 22/1 v k.ú. Henčlov,   p.č. 548/1 

v k.ú. Kozlovice u Př.,   p.č. 136/2 v k.ú. Újezdec u Př.,  p.č. 166 v k.ú. Žeravice,   p.č. 

2645/1 v k.ú. Přerov,  p.č. 30/1 a p.č. 30/67 oba v k.ú. Předmostí  
 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemků p.č. 5 ost. pl., jiná plocha 

o výměře 0,68 m2 v k.ú. Čekyně,  p.č. 22/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 0,68 m2 v k.ú. 

Henčlov,  p.č. 548/1 ost. pl., ost. komunikace  o výměře 0,68 m2 v k.ú. Kozlovice u Př., p.č. 

136/2 ost. pl., ost. komunikace o výměře 0,68 m2  v k.ú. Újezdec u Př.,  p.č. 166 ost. pl., jiná 

plocha o výměře 0,68 m2 v k.ú. Žeravice, p.č. 2645/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 2 m2 

v k.ú. Přerov, p.č. 30/1 ost. pl.,  jiná plocha o výměře 1,36 m2 v k.ú. Předmostí,  p.č. 30/67 ost. 

pl., jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

UZKMZ/32/3/12/2021 

C – 3 

  



Záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2656/1 ostatní plocha o 

výměře 105 m2 a výpůjčka části pozemku p.č. 2656/1 ostatní plocha o výměře 5323 m2, v 

k.ú. Přerov společnosti AUTO–MOTO Jelínek s.r.o. 

 

Komise po projednání: 

 

1.schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 2656/1 ostatní plocha o výměře  

105 m2 v k.ú. Přerov společnosti AUTO-MOTO Jelínek s.r.o. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2656/1 ostatní plocha o výměře  

5323 m2 v k.ú. Přerov společnosti AUTO-MOTO Jelínek s.r.o. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS 

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

 

UZKMZ/32/3/13/2021 

D - 1 

 

Záměr statutárního města Přerov – výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města  Přerov – části pozemku p.č. 5 v k.ú. Čekyně  

 

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku části pozemku p.č. 5 ost. pl., jiná plocha 

o výměře 1 m2 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/32/3/14/2021 

E - 1 

 

Souhlas s umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v 

majetku statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č.  247 a p.č. 91 oba v k.ú. 

Čekyně  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Vodovodní přípojka Zámecká 168/12, 

Čekyně“ na pozemku p.č. 247 a p.č. 91 oba v k.ú. Čekyně v rozsahu dle předložené 

dokumentace 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku a kanalizační přípojku  a s 

tím spojené omezení povinného, spočívající  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 této vodovodní 

přípojky a kanalizační přípojky k tíži pozemků p.č. 247 a p.č. 91 oba v k.ú. Čekyně v 



majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch pana Mgr. J. W., Ph.D., bytem Přerov-

Čekyně, xxxxx 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 Mgr. J. W., Ph.D., bytem Přerov-Čekyně, xxxxx,  jako 

stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1     

 

UZKMZ/32/3/15/2021 

E - 2 

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

statutárního města Přerova – na pozemcích p.č. 656/1 a p.č. 1021 oba v k.ú. Žeravice – 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o právu provést 

stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřené 

dne14.4.2021 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a 

budoucím povinným ze služebnosti a panem Ing. L. F., bytem Broumy, xxxx (jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti), jejímž předmětem je právo 

umístit a provést stavbu „Prodloužení vodovodu a kanalizace – Žeravice-Přerov“ na částech 

pozemků p.č. 656/1 a p.č. 1021 oba v k.ú. Žeravice, nájem části pozemku p.č. 656/1 ostatní 

plocha a části pozemku p.č. 1021 ostatní plocha oba v k.ú. Žeravice o celkové výměře 1018 m2 

a budoucí závazek statutárního města Přerova – zřídit věcné břemeno – služebnost vodovodu a 

kanalizace k tíži pozemků p.č. 656/1 a p.č. 1021 oba v k.ú. Žeravice. Dodatkem č. 1 se smlouva 

o právu provést stavbu, nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

uzavřená dne 14.4.2021 mění takto :  S účinností od data uzavření dodatku č. 1 do data 

protokolárního předání dotčených pozemků, nejpozději však do 30.4.2022 se dotčené pozemky 

p.č. 656/1 a p.č. 1021 oba v k.ú. Žeravice přenechávají stavebníkovi do výpůjčky. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1    

 

UZKMZ/32/3/16/2021 

E - 3 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 519 v k.ú. Předmostí 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Předmostí u Př. Olomoucká 44, svod do 

SP+kNN, číslo stavby IP-12-8028898“ na pozemku p.č. 519 ostatní plocha, v k.ú. 

Předmostí, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 519 ostatní plocha 

o celkové výměře 8 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 s tím spojeného omezení 

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

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

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

p.č. 519 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti 

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

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

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

městem Přerov, jako vlastníkem pozemku, pronajímatelem a budoucím povinným ze 

služebnosti, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1     

 

UZKMZ/32/3/17/2021 

E - 4 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 930, 994/17, 1006/2, 1018/1, 1042/1, 4975, 4978/4, 5050/1, 

5067, 5072/8, 5072/9, 5738/1, 5745/1, 5746/1, 5751, 5826/5, 6857/2, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích  

vodovodní řad a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze 

služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními 

a mechanizačními prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a 

odstranění vodovodního řadu, k tíži pozemků p.č. 930, 994/17, 1006/2, 1018/1, 1042/1, 4975, 

4978/4, 5050/1, 5067, 5072/8, 5072/9, 5738/1, 5745/1, 5746/1, 5751, 5826/5, 6857/2, vše v k.ú. 

Přerov, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 

mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako 

povinným ze služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným ze služebnosti a 

Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 

60609460, jako investorem. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně za 

jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem Náklady spojené 

s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení 

služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí 

uhradí investor. 

 

2. požaduje, aby došlo k projednání tohoto záměru s veřejností v městě Přerově. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze byl předložen požadavek na přikládání kvalitnějších příloh (map) 

k materiálům i podrobnějších informací k danému záměru, dále bylo navrženo, aby byl do 

návrhu usnesení doplněn bod 2. týkající se požadavku na veřejné projednání tohoto projektu 

s Olomouckým krajem a veřejností. O doplnění bodu 2. do návrhu na usnesení hlasovali 

členové Komise samostatně.  



 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování pro doplnění bodu 2. usnesení: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2   

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1  

 

UZKMZ/32/3/18/2021 

E – 5 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 4975, 4978/4, 5050/1 a 5067, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti  

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

kanalizaci a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze 

služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními 

a mechanizačními prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a 

odstranění kanalizace, k tíži pozemků p.č. 1042/1, 4975, 4978/4, 5050/1 a 5067, vše v k.ú. 

Přerov, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 

mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako 

povinným ze služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným ze služebnosti a 

Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 

60609460, jako investorem. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, úplatně za 

jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem Náklady spojené 

s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení 

služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o služebnosti do katastru nemovitostí uhradí 

investor. 

 

2. požaduje, aby došlo k projednání tohoto záměru s veřejností v městě Přerově. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze byl předložen požadavek na přikládání kvalitnějších příloh (map) 

k materiálům i podrobnějších informací k danému záměru, dále bylo navrženo, aby byl do 

návrhu usnesení doplněn bod 2. týkající se požadavku na veřejné projednání tohoto projektu 

s Olomouckým krajem a veřejností. O doplnění bodu 2. do návrhu na usnesení hlasovali 

členové Komise samostatně.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování pro doplnění bodu 2. usnesení: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2   

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1    

 

UZKMZ/32/3/19/2021 

E - 6 

 

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

Přerova - pozemku p.č. 5072/8 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání 



 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

kanalizaci a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze 

služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními 

a mechanizačními prostředky na služebný pozemek za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a 

odstranění kanalizace, k tíži pozemku p.č. 5072/8 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti 

PEGAS-SLUŽBY, a.s. se sídlem Tovačovská 638/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 

26841690 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným ze služebnosti, společností 

PEGAS-SLUŽBY, a.s. se sídlem Tovačovská 638/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 

26841690, jako oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, jako investorem. Služebnost bude 

zřízena na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena 

znaleckým posudkem. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

posudku, jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o 

služebnosti do katastru nemovitostí uhradí investor. 

 

2. požaduje, aby došlo k projednání tohoto záměru s veřejností v městě Přerově. 

 

DISKUZE: V rámci diskuze byl předložen požadavek na přikládání kvalitnějších příloh (map) 

k materiálům i podrobnějších informací k danému záměru, dále bylo navrženo, aby byl do 

návrhu usnesení doplněn bod 2. týkající se požadavku na veřejné projednání tohoto projektu 

s Olomouckým krajem a veřejností. O doplnění bodu 2. do návrhu na usnesení hlasovali 

členové Komise samostatně.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování pro doplnění bodu 2. usnesení: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/2   

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1       

 

UZKMZ/32/3/20/2021 

E - 7 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6455/6 a p.č. 6545, oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

1.doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, p.č. 6455/2, svod do SV+kNN“ na 

pozemku p.č. 6455/6 zahrada a p.č. 6545 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2.schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6455/6 zahrada o 

celkové výměře 83 m2 a nájem části pozemku p.č. 6545 ostatní plocha o celkové výměře 5 m2 

v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat zemní kabelové vedení NN 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 zemního 

kabelového vedení NN k tíži pozemků p.č. 6455/6 a p.č. 6545, oba v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch manželů O. K. a K. K., oba bytem xxxx Přerov 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  O. a K. K., jako stavebníky, nájemci a budoucími oprávněnými ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1     

 

UZKMZ/32/3/21/2021 

E - 8 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4974 a p.č. 5069, oba v k.ú. 

Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1.doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „VYBUDOVÁNÍ CENTRA OPRAV PSO 

PŘEROV DOPV, a.s. – vodovodní přípojky“ na pozemku p.č. 4974 ostatní plocha, v k.ú. 

Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2.schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4974 ostatní plocha 

o celkové výměře 54 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojky 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 vodovodních přípojek k tíži pozemku p.č. 4974 

v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti DPOV, a.s., 

se sídlem Husova 635/1b, 751 52 Přerov, IČ: 27786331 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 

DPOV, a.s., se sídlem Husova 635/1b, 751 52 Přerov, IČ: 27786331, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

4.doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „VYBUDOVÁNÍ CENTRA OPRAV PSO 

PŘEROV DOPV, a.s. – přípojka plynu“ na pozemku p.č. 5069 ostatní plocha, v k.ú. Přerov, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

5.schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5069 ostatní plocha 

o celkové výměře 120 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat přípojku plynu 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 přípojky plynu k tíži pozemku p.č. 5069 v k.ú. Přerov v 

majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti DPOV, a.s., se sídlem Husova 

635/1b, 751 52 Přerov, IČ: 27786331 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 DPOV, a.s., se 

sídlem Husova 635/1b, 751 52 Přerov, IČ: 27786331, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

7.doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „VYBUDOVÁNÍ CENTRA OPRAV PSO 

PŘEROV DOPV, a.s. – přípojka elektřiny“ na pozemku p.č. 5069 ostatní plocha, v k.ú. Přerov, 

v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

8.schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 5069 ostatní plocha 

o celkové výměře 2 m2 v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat přípojku elektřiny 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 přípojky elektřiny k tíži pozemku p.č. 5069 v k.ú. 

Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti DPOV, a.s., se sídlem 

Husova 635/1b, 751 52 Přerov, IČ: 27786331 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 

DPOV, a.s., se sídlem Husova 635/1b, 751 52 Přerov, IČ: 27786331, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1     

 

UZKMZ/32/3/22/2021 

E -9 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2152/1, p.č. 2155/1, p.č. 

4983/1 a p.č. 4985, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1.doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

OBJEKTU ČECHOVA 387/43 PRO BYTOVÝ DŮM, včetně napojení na IS a zpevněných 

ploch – vodovodní přípojka“ na pozemcích p.č. 2152/1 ostatní plocha a p.č. 4983/1 ostatní 

plocha, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2.schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2152/1 ostatní plocha 

o celkové výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 4983/1 ostatní plocha o celkové výměře 22 m2 , 

vše v k.ú. Přerov.   

 



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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat vodovodní přípojku 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 

zatížené nemovité věci za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

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

přípojky k tíži pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 4983/1, oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 

482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521 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, společností 

Byty Čechova s.r.o., se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 01991001, 

jako stavebníkem, nájemcem a investorem a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 

sídlem Šířava 482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

4.doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

OBJEKTU ČECHOVA 387/43 PRO BYTOVÝ DŮM, včetně napojení na IS a zpevněných 

ploch – přípojka kanalizace splašková“ na pozemcích p.č. 2152/1 ostatní plocha a p.č. 4983/1 

ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

5.schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2152/1 ostatní plocha 

o celkové výměře 19 m2 a části pozemku p.č. 4983/1 ostatní plocha o celkové výměře 6 m2 , 

vše v k.ú. Přerov.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat přípojku splaškové kanalizace 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 zatížené nemovité věci za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

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

splaškové kanalizace k tíži pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 4983/1, oba v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 

sídlem Šířava 482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521 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, společností Byty Čechova s.r.o., se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 

01 Opava, IČ: 01991001, jako stavebníkem, nájemcem a investorem a společností Vodovody a 

kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, 

jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

7.doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

OBJEKTU ČECHOVA 387/43 PRO BYTOVÝ DŮM, včetně napojení na IS a zpevněných 

ploch – přípojka kanalizace dešťová“ na pozemcích p.č. 2152/1 ostatní plocha, p.č. 2155/1 

ostatní plocha a p.č. 4985 ostatní plocha, všechny v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené 

dokumentace.  

 

8.schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 2152/1 ostatní plocha 

o celkové výměře 75 m2, části pozemku p.č. 2155/1 ostatní plocha o celkové výměře 6 m2 a 

části pozemku p.č. 4985 ostatní plocha o celkové výměře 105 m2 , všechny v k.ú. Přerov.   



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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat přípojku dešťové kanalizace 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 

zatížené nemovité věci za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění přípojky dešťové 

kanalizace k tíži pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2155/1 a p.č. 4985, všechny v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 

sídlem Šířava 482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521 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, společností Byty Čechova s.r.o., se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 

01 Opava, IČ: 01991001, jako stavebníkem, nájemcem a investorem a společností Vodovody a 

kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21 Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, 

jako budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Odpovídá: : Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1     

 

UZKMZ/32/3/23/2021 

E - 10 

 

Zrušení věcného břemene – práva stavby a užívání komunikace pro statutární město 

Přerov na pozemku p.č. 4115, k.ú. Troubky nad Bečvou 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje zrušení věcného břemene – práva stavby a užívání komunikace zřízeného podle 

listiny – Rozhodnutí Magistrátu města Přerova o zřízení věcného břemene ze dne 18.10.2006 

ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 4115 v k.ú. Troubky nad Bečvou 

ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu, se 

sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00, IČ: 01312774. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1     

 

UZKMZ/32/3/24/2021 

E - 11 

 

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

věci v majetku statutárního města Přerova – pozemcích v k.ú. Přerov 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

1.doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, TR_DLUH-PR_0928 Rybník, kVN, 

HDPE+Z na částech pozemků p.č. 3161/1, p.č. 3161/24, p.č. 3343/1, p.č. 3343/4, p.č. 3346/1, 

p.č. 3473/1, p.č. 3661, p.č. 3684, p.č. 3751/1, p.č. 3779, p.č. 3800/1, p.č. 3800/2, p.č. 3803/3, 

p.č. 3805/10, p.č. 3820, p.č. 4383, p.č. 4384, p.č. 4394/1, p.č. 4394/56, p.č. 4550, p.č. 4753/6, 

p.č. 4753/7, p.č. 4942, p.č. 4943/1, p.č. 4943/2, p.č. 4943/7, p.č. 4944/2, p.č. 4954, p.č. 5005, 



p.č. 5010/1, p.č. 5013/1, p.č. 5014/2, p.č. 5084/10, p.č. 5084/20, p.č. 5084/21, p.č. 5098/1, p.č. 

5098/2, p.č. 5101/3, p.č. 5102/5, p.č. 5104/1, p.č. 5112/7, p.č. 6545, p.č. 6566/1, p.č. 6580/8, 

p.č. 7103/4, p.č. 7106/86, p.č. 7106/87, p.č. 7106/89, p.č. 7106/94, p.č. 7115, p.č. 7116/4 a p.č. 

6395/8 vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené dokumentace a za podmínky schválení 

projektu dřevin na staveništi. 

 

2.doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat zařízení 

distribuční soustavy - kabelové vedení VN a optického kabelu s tím spojeného omezení 

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

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

včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto zařízení distribuční soustavy k tíži pozemků 

p.č. 3161/1, p.č. 3161/24, p.č. 3343/1, p.č. 3343/4, p.č. 3346/1, p.č. 3473/1, p.č. 3661, p.č. 3684, 

p.č. 3751/1, p.č. 3779, p.č. 3800/1, p.č. 3800/2, p.č. 3803/3, p.č. 3805/10, p.č. 3820, p.č. 4383, 

p.č. 4384, p.č. 4394/1, p.č. 4394/56, p.č. 4550, p.č. 4753/6, p.č. 4753/7, p.č. 4942, p.č. 4943/1, 

p.č. 4943/2, p.č. 4943/7, p.č. 4944/2, p.č. 4954, p.č. 5005, p.č. 5010/1, p.č. 5013/1, p.č. 5014/2, 

p.č. 5084/10, p.č. 5084/20, p.č. 5084/21, p.č. 5098/1, p.č. 5098/2, p.č. 5101/3, p.č. 5102/5, p.č. 

5104/1, p.č. 5112/7, p.č. 6545, p.č. 6566/1, p.č. 6580/8, p.č. 7103/4, p.č. 7106/86, p.č. 7106/87, 

p.č. 7106/89, p.č. 7106/94, p.č. 7115, p.č. 7116/4 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerova a k tíži pozemku p.č. 6395/8 v podílovém spoluvlastnictví statutárního města 

Přerova k id 6/72 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 

28628250.  

Nejprve bude uzavřena Smlouva o právu provést stavbu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným 

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

jako stavebníkem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene 

- služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení geometrického plánu 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím oprávněným. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou dle 

znaleckého posudku. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, 

geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za 

vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí.  

 

DISKUZE: V rámci diskuze bylo požadováno, aby byly k materiálům předkládány lepší 

podklady – mapové přílohy. Dále bylo sděleno, že dostatečnou polohu tras lze získat od 

projektantů. Přednesen požadavek, aby u plánovaných větších akcí docházelo k ochraně stromů 

na staveništi, a to tak, že bude pořízen projekt ochrany stromů. O tento požadavek byl doplněn 

bod 1. návrhu na usnesení. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

 

UZKMZ/32/3/25/2021 

F - 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, 

č.p. 2015 adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, p.č. 

1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046 



adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 

a 7a) za nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový 

prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně 

přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. 

pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na společných částech 

budovy společných vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 

2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 víceúčel., p.č. 2265/1 

zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. 

pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. (Hasičská záchranná stanice Šířava) 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 

adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ost. 

pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 

1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za nemovité 

věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený 

v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího 

spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a 

p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na společných částech budovy společných 

vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 2242 zast. pl. a nádvoří, 

součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí 

je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. Hasičská 

záchranná stanice Šířava). 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4) Různé 

 

V rámci tohoto bodu byla diskutována problematika umísťování inženýrských sítí 

v zastavěném území v návaznosti na ochranu dřevin s tím, že by bylo vhodné upravit Vnitřní 

předpis č. 13/2017 vydaný Radou města Přerova (Zásady statutárního města Přerova pro převod 

nově budované infrastruktury do majetku) tak, aby jedním z podkladů pro souhlas s umístěním 

inženýrských sítí či jiných staveb v zastavěném území bylo předložení projektu ochrany dřevin 

na staveništi.  

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                              Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda  komise                       

 

 

 

 

 

 

 

 Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


