
 

Zápis č. 33 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 12.1.2022 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka       

Ing. Arch. Jan Horký      

Pavel Vrána  

Martina Rejhonová 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža  

Vojtěch Nezval 

Martina Mazurová  

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

  

 

 

Hosté:  

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

Michal Zácha, DiS. - radní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bodu 

3. Majetkoprávní záležitosti o materiál B – 5. Komise hlasovala o doplněném programu, 

který byl schválen.   

 

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

 

K bodu 2) Výběrová řízení 

 

Oddělení majetkoprávní zveřejnilo 19.11.2021 na realitním webu nabídku úplatného převodu 

na pozemek p.č. 545 zahrada o celkové výměře 792 m² v k.ú. Henčlov formou výběrového 

řízení. Uzávěrka přihlášek proběhla dne 20.12.2021 do 11.00 hod. 

 

UZKMZ/33/2/1/2022 

I – 1 

 

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 545 celkové výměře 792 m2 v k.ú. Henčlov  z 

vlastnictví statutárního města Přerova 

Do výběrového řízení nebyla podána žádná přihláška. Na základě tohoto přijala Komise níže 

uvedené usnesení.  

Návrh na usnesení:  

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova vyhlásit druhé kolo výběrového řízení na úplatný převod 

pozemku p.č. 545 zahrada o celkové výměře 792 m² v k.ú. Henčlov za stejných podmínek. 
 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

K bodu 3) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/33/3/2/2022 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 218 zahrada o celkové výměře 126 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerov.  

 



Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/33/3/3/2022 

A – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 8/1 ostatní plocha o výměře cca 6 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS 

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

 

UZKMZ/33/3/4/2022 

A-3 

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

města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice  

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 499 ostatní plocha o 

výměře cca 380 m2 a cca 8 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

UZKMZ/33/3/5/2022 

A - 4 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 62, p.č. 63, p.č. 200, p.č. 201, p.č. 202, p.č. 203, 

p.č. 415, p.č. 416, p.č. 417 vše v k.ú. Žeravice  

 

Komise po projednání: 

 

odložila projednání záležitosti do doby převodu pozemků p.č. 197 zastavěná plocha a nádvoří, 

na kterém stojí stavba garáž bez čp/če , p.č. 196 ostatní plocha, p.č. 198 zastavěná plocha 

nádvoří, na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184 příslušná k části obce Přerov XII-

Žeravice, p.č. 199 ostatní plocha , p.č. 195 zahrada a p.č. 194 ostatní plocha, vše v k.ú. Žeravice 

ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví StMPr. Teprve následně budou řešeny 

podmínky využití pozemků v dané lokalitě a převod zájemcům. 

 

DISKUZE:  



V rámci diskuze bylo dohodnuto, že v důsledku probíhajících jednání ohledně převodu 

pozemků v lokalitě od ÚZSVM na Statutární město Přerov nebude na jednání Komise pro 

majetkové záležitosti schválena žádná z nabízených variant návrhu na usnesení (tedy  

I. doporučení Radě města podat návrh Zastupitelstvu města schválit záměr úplatného převodu  

žadateli 1, II. doporučení Radě města podat návrh Zastupitelstvu města schválit záměr 

úplatného převodu  žadateli 2, ani III. doporučení Radě města podat návrh Zastupitelstvu města 

schválit záměr úplatného převodu a vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitých věcí) 

s tím, že nejprve dojde k nabytí nemovitých věcí v dané lokalitě do vlastnictví StMPr a následně 

budou dořešeny podmínky jejich využití a převodu zájemcům.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/33/3/6/2022 

A - 5 

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

města Přerova – části pozemku p.č. 597/2 v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání: 

 

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

části pozemku p.č. 597/2 zastavěná plocha o výměře cca 55 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova žadateli. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

 

UZKMZ/33/3/7/2022 

A – 6 

 

Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 

2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa)  

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - bezúplatný 

převod částí pozemků p.č. 2635/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 4 m2, p.č. 2638/1 ost. 

pl., ost. komunikace o výměře cca 66 m2, p.č. 2656/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 

153 m2,  p.č. 2657/2 ost. pl., ost. komunikace  o výměře 400 m2 vše v k.ú. Přerov v rámci 

veřejně prospěšné stavby „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ z 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

 



UZKMZ/33/3/8/2022 

B – 1 

  

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 

na pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

úplatný převod a schválit bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové 

Město.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.   

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

 

UZKMZ/33/3/9/2022 

B – 2 

  

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22, vše v k.ú. Přerov – uzavření 

dodatku smlouvy 

Komise po projednání: 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit – uzavření 

dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 6.6.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

18.5.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím) a společností 

MJM agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19, IČ: 6642331 (jako budoucím prodávajícím). 

Dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. III, odst. 4 tak, že nově zní 

takto: „Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět koupě do vlastnictví budoucího 

kupujícího bez jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 této 

smlouvy. Budoucí prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další 

zástavní právo mimo zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 

1240 a násl. občanského zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen - služebností 

a jiných zatížení zřízených v souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská 

a s výjimkou věcných břemen – služebností  zřízených v souvislosti se stavbou „Přerov, 

TR Dluh-PR_0928 Rybník, kVN“. 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/33/3/10/2022 

B - 3 

Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 



Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 

převod části pozemku p.č. 884/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

do majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/33/3/11/2022 

B - 4 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5290/128 a části pozemku p.č. 5290/95, 

oba v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5290/128 ostatní plocha 

a p.č. 5290/95 ostatní plocha o celkové výměře cca 1100 m2, oba v k.ú. Přerov do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

DISKUZE: 

Vzhledem k výši kupní ceny stanovené na částku 2500,- Kč/m², která je neakceptovatelná, byl 

podán protinávrh k původnímu usnesení, kterým bylo původně doporučeno Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5290/128 ostatní 

plocha a p.č. 5290/95 ostatní plocha o celkové výměře cca 1100 m2, oba v k.ú. Přerov do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

UZKMZ/33/3/12/2022 

B – 5 – NA STŮL 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 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. 665/29 trvalý travní porost o výměře 

1274 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolská 131/86, 

Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320, do majetku statutárního města Přerova.  

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

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

 

 

 



UZKMZ/33/3/13/2022 

C - 1 

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

Přerova – části pozemku p.č. 528/8 v k.ú. Předmostí  

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 528/8 ostatní plocha o 

výměře 286 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/33/3/14/2022 

D - 1 

 

Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

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

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)  

 

Komise pro majetkové záležitosti po projednání: 

 

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

č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. 

Přerov (Jasínkova 4) o celkové výměře 151,68 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/33/3/15/2022 

D – 2 

 

Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – nebytové jednotky č. 191/102 jiný nebytový prostor v budově bytový dům 

č.p. 192, č.p. 193, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. 

Přerov (Kozlovská 8) 

 

Komise po projednání:   

 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku nebytové jednotky č. 193/102 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 192, č.p. 193, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 8) o celkové výměře 150,60 m2 ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 

 

 



UZKMZ/33/3/16/2022 

E - 1 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1026 a p.č. 1028 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Újezdec, p.č. 1025/3,4, kNN“, číslo 

stavby IV-12-8021247“ na pozemku p.č. 1026 ostatní plocha a pozemku p.č. 1028 ostatní 

plocha, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1026 ostatní plocha 

o výměře 27 m2 a části pozemku p.č. 1028 ostatní plocha o výměře 28 m2, oba v k.ú. Újezdec 

u Přerova.   

 

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

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

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

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

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

p.č. 1026 a p.č. 1028, oba v k.ú. Újezdec u Přerova v majetku statutárního města Přerova, a 

to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 

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

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

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

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

Teplická 8, IČ: 24729035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/33/3/17/2022 

E - 2 

 

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

Přerova - pozemku p.č. 245 v k.ú. Předmostí 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídající 

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

pozemku stavbu dešťové kanalizace označenou jako stavební objekt „SO 312 Dešťová 

kanalizace z RN 14“ a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním stavby dešťové kanalizace, k tíži 

pozemku p.č. 245, 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. 1192-1074/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti. 

 



Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 

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

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

plánu č. 1192-1074/2016, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná 

sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/33/3/18/2022 

E - 3 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 4961/4, 4963, 4964/4, 

4964/5, 4964/6, 4965/1, 4976, 4977, 5070/1 a 6868/17, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání:  

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „REKO MS Přerov – Kojetínská + 1“ na 

pozemcích p.č. 4961/4, 4963, 4964/4, 4964/5, 4964/6, 4965/1, 4976, 4977, 5070/1 a 

6868/17, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 4961/4 ostatní 

plocha o výměře 12 m2, části pozemku p.č. 4963 ostatní plocha o výměře 156 m2, části 

pozemku p.č. 4964/4 ostatní plocha o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 4964/5 ostatní 

plocha o výměře 58 m2, části pozemku p.č. 4964/6 ostatní plocha o výměře 13 m2, části 

pozemku p.č. 4965/1 ostatní plocha o výměře 71 m2, části pozemku p.č. 4976 ostatní plocha 

o výměře 28 m2, části pozemku p.č. 4977 ostatní plocha o výměře 27 m2, části pozemku 

p.č. 5070/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 6868/17 ostatní plocha o 

výměře 10 m2, vše v k.ú. Přerov.   

 

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

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

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

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

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků 

p.č. 4961/4, 4963, 4964/4, 4964/5, 4964/6, 4965/1, 4976, 4977, 5070/1 a 6868/17, vše v k.ú. 

Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se 

sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a po uplynutí zákonem 

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

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

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

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

Labem, IČ: 27295567, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 



Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/33/3/19/2022 

E - 4 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 6163/2, 6165/2, 6194/13 a 7160/5, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídající 

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

pozemcích stavební objekt „SO 309 – Hlavní sběrač „A“ v km 81,74 – 82,8“ a vstupovat a 

vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním stavebního objektu „SO 309 – Hlavní sběrač „A“ v km 81,74 – 

82,8“, k tíži pozemků p.č. 6163/2, 6165/2, 6194/13 a 7160/5, vše v k.ú. Přerov, 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. 6426-329/2016 a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem 

Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného 

břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 

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

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

plánu č. 6426-329/2016, za jednorázovou úhradu 40.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná 

sazba DPH.  

 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/33/3/20/2022 

E - 5 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 7160/3, 7160/4, 7167/10, 7167/11, 7167/19, 7167/48, 7167/54, 

7167/58 a 7167/63, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídající 

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

pozemcích podzemní komunikační vedení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v 

souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

podzemního komunikačního vedení k tíži pozemků p.č. 7160/3, 7160/4, 7167/10, 7167/11, 



7167/19, 7167/48, 7167/54, 7167/58 a 7167/63, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti 

CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 a uzavření 

Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 

02 Přerov, IČ 00301825 jako povinným z věcného břemene – služebnosti, společností CETIN, 

a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 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 stavebníkem.  

 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 90.000,- Kč včetně 

DPH. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení 

věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 

nemovitostí uhradí stavebník. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/33/3/21/2022 

E - 6 

 

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

Přerova - pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti  strpět  

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

nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad 

Labem, Klíšská 940/96, IČ 27295567  a uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku, stavebníkem a 

povinným ze služebnosti a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 

940/96, IČ 27295567 jako oprávněným ze služebnosti. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním 

městem Přerov jako vlastníkem pozemku, stavebníkem a budoucím povinným ze služebnosti a 

společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ 27295567 jako  

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 uvedeném pozemku budoucím povinným. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč (bez DPH), která bude 

případně navýšena o příslušnou sazbu DPH. Povinný z věcného břemene uhradí náklady 

spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/33/3/22/2022 



E - 7 

 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech – pozemcích p.č. 6868/1 a 

p.č. 6868/6, vše v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení věcného břemene - služebnosti 

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

služebných pozemcích plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

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

plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 6868/1 a 6868/6, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správě železnic, státní organizace, a to 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ: 272 95 567 jako oprávněným ze služebnosti. 

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

mezi Správou železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00, IČ: 709 94 234 jako budoucím povinným ze služebnosti, společností GasNet, 

s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti a statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02, 

IČ: 003 01 825 Přerov jako investorem stavby. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději v termínu do 12 

měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu k stavbě přeložky NTL plynovodu na 

pozemcích p.č. 6868/1 a 6868/6 vše v k.ú. Přerov na základě písemné výzvy investora zaslané 

budoucímu povinnému do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu stavby nebo jiného 

dokladu vydaného (potvrzeného) stavebním úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu užívat 

spolu s geometrickým plánem specifikujícím rozsah zatížení dotčených nemovitých věcí 

služebností. Budoucí povinný ze služebnosti se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti nejpozději do 90 dnů ode dne doručení citované písemné výzvy. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu investorem stavby 

ve výši 25.900,00 Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Investor stavby uhradí 

náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení 

věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

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

 

UZKMZ/33/3/23/2022 

F – 1 

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 257 a p.č. 

258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek p.č. 197 v k.ú. Penčičky  

Komise po projednání: 

 

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

záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. 257 orná půda o výměře 1364 m2 

a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 603 m2, oba v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního 



města Přerova za pozemek p.č. 197 ostatní plocha o výměře 2530 m2 v k.ú. Penčičky ve 

vlastnictví Mgr. xxxxxxx, bytem xxxxxxx. 

 

2. doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemků p.č. 257 orná půda o výměře 1364 m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 

603 m2, oba v k.ú. Penčice z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového 

řízení. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková  

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

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci bodu Různé došlo k odsouhlasení termínů konání jednání Komise pro majetkové 

záležitosti, která bude v I. pololetí roku 2022 zasedat ve dnech:  

- 2.2.2022 

- 2.3.2022 

- 6.4.2022 

- 4.5.2022 

- 1.6.2022 

 

Dále bylo poznamenáno, že došlo ke zvýšenému provozu automobilů a čtyřkolek na cestě 

v lokalitě „Hvězdná“.  

Konstatováno, že zájemci, kteří v dané lokalitě nemovitosti kupovali, byli upozorněni na 

přítomnost obslužné cesty. 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                              Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                            předseda komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


