
Zápis č. 34 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 2.2.2022 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka     Martina Mazurová  

Ing. Arch. Jan Horký - on-line     

Pavel Vrána  

Martina Rejhonová 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

Ing. David Gerža  

Vojtěch Nezval 

 

 

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

– organizační pracovník 

  

 

 

Hosté:  

Michal Zácha, DiS. – radní – on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Majetkoprávní záležitosti 

3. Různé 

 

 

        

 

        

 

 



K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi pro majetkové záležitosti Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil v 15.00 hodin 

předseda komise pan Ing. Jan Slivka. Přivítal členy komise a pozvané hosty. Poučil přítomné o 

epidemiologických doporučeních a opatřeních v souvislosti s konáním dnešní komise a požádal 

o jejich dodržování. Konstatoval, že jednání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna 

nadpoloviční většina členů komise a komise je tedy usnášení schopná. Komise hlasovala o 

programu, který byl schválen.   

 

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

Dostavil se p. Vojtěch Nezval 

 

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/34/2/1/2022 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, 

č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 

Přerov (Klivarova 6) 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům 

č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 6) o celkové výměře 55,38 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 

2589, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5345/202068 z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

UZKMZ/34/2/2/2022 

A – 2  

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. Přerov                                   

(Č. Drahlovského 3) 

 

Komise po projednání: 

 

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

nebytové jednotky č. 424/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 424, příslušné 

k části obce Přerov I-Přerov,  na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o 

celkové výměře 38,30 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. 



Přerov a na pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 383/9482 z 

vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlásit výběrové řízení na převod nemovitosti. 

 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

    

DISKUSE: p.Dohnal informoval o doručeném dopisu pí. xxxxxx. I přes její vyjádření, že 

nadále chce uvedený nebytový prostor užívat byla doručena dne 28.1.2022 pí. xxxxxx výpověď 

z nájmu nebytových prostor. P.Zácha doporučil uvedený nebytový prostor k prodeji. P.Horký 

upozornil na skutečnost, že nebytové prostory v této nemovitosti vykazují kladnou finanční 

bilanci. Bylo hlasováno o variantě I doplněné o ustanovení o výběrovém řízení. 

 

UZKMZ/34/2/3/2022 

B - 1 

 

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví 

statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5215/28 v k. ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

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

části pozemku p.č. 5215/28 orná půda o výměře 600 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví paní 

RNDr. xxxxxx., bytem xxxxxx k id. 1/3, paní xxxxxx, bytem xxxxxx k id. 1/6, pana Mgr. 

xxxxxx, bytem xxxxxx k id. 1/6, paní RNDr. xxxxxx, bytem xxxxxx k id. 1/6 a pana Ing. xxxxxx, 

bytem xxxxxx k id. 1/6 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

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

 

UZKMZ/34/2/4/2022 

B - 2 

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby v části obce Přerov 

I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. 

Přerov. 

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 - stavby v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., postavené 

na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov, ve 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/8, Proti/0, Zdržel se/0       

 

 

 



UZKMZ/34/2/5/2022 

B – 3 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku  

p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle 

ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 

 

Komise po projednání: 

 

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního 

města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 

5466/196 orná půda a pozemku p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov 

z vlastnictví pana xxxxxx, bytem xxxxxx, do majetku statutárního města 

Přerova. 
 

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

Přerov nevyužije předkupní právo k – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 5466/196 

orná půda a pozemku p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 

pana xxxxxx, bytem xxxxxx, do majetku statutárního města Přerova. 
 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/34/2/6/2022 

C – 1 

 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 181 v k.ú. Henčlov 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy uzavřené 

dne 5.9.2018 mezi  xxxxxx, bytem xxxxxx (jako pronajímatelem) a statutárním městem 

Přerov (jako nájemcem). Předmětem dodatku je změna výše ročního nájemného – navýšení 

z částky 3.120,- Kč/rok, tj. 40,- Kč/m2/rok na částku 3.822,- Kč, tj 49,- Kč/m2/rok.  

 

2. doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy 

uzavřené dne 5.9.2018 mezi  xxxxxx, bytem xxxxxx (jako pronajímatelem) a statutárním 

městem Přerov (jako nájemcem). Předmětem dodatku je změna výše ročního nájemného – 

navýšení z částky 3.120,- Kč/rok, tj. 40,- Kč/m2/rok na částku 3.744,- Kč, tj 48,- Kč/m2/rok 

a s tím, že nájemné bude každoročně navýšeno o míru inflace.  

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

DISKUSE:p.Horký doporučuje při aktualizaci územního plánu zapracovat uvedený chodník 

jako veřejně prospěšnou stavbu.      

 

 

 

 



UZKMZ/34/2/7/2022 

D – 1 

  

Záměr statutárního města Přerov - výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 1981/45 v k.ú. Přerov.  

 

Komise po projednání: 

 

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

výpůjčce ze dne 28.3.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a obecně 

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

2617/12, IČ 02590425  jako vypůjčitelem na část pozemku p.č. 1981/45 ost. pl., zeleň o výměře 

196 m
2  v k.ú. Přerov, a to tak, že  původní doba výpůjčky – na dobu určitou do 31.3.2022 se 

změní na novou dobu výpůjčky – na dobu určitou do 31.3.2025. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková   

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

 

UZKMZ/34/2/8/2022 

E – 1 

  

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6545 v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, p.č. 6456/2, svod do SV + kNN“ 

na pozemku p.č. 6545 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6545 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 10 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 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 zemního 

kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 6545 v k.ú. Přerov v majetku 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: 247 29 035 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: 247 29 035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

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

 



UZKMZ/34/2/9/2022 

E – 2 

 

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6656 v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, Staré Rybníky, p.č. 6657/1, kNN“ 

na pozemku p.č. 6656 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6656 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 15 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 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 zemního 

kabelového vedení NN k tíži pozemku p.č. 6656 v k.ú. Přerov v majetku 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: 247 29 035 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: 247 29 035, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS. 

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

 

UZKMZ/34/2/10/2022 

E - 3 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1142 a p.č. 1143, oba 

v k.ú. Čekyně. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „PŘEROV – ČEKYNĚ SPLAŠKOVÁ 

KANALIZACE – STOKA „SX“ RD na parc. č. 1146“ na pozemku p.č. 1142 ostatní plocha, 

ostatní komunikace a p.č. 1143 ostatní plocha, ostatní komunikace oba v k.ú. Čekyně, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 1142 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 1143 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 101 m2 v k.ú. Čekyně.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat splaškovou kanalizaci 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 splaškové 

kanalizace k tíži pozemku p.č. 1143 v k.ú. Čekyně v majetku statutárního města Přerova, a 

to ve prospěch manželů xxxxxx a xxxxxx, oba bytem xxxxxx 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  manželi xxxxxx a xxxxxx, jako stavebníky, nájemci a budoucími 

oprávněnými ze služebnosti. 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

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

 

UZKMZ/34/2/11/2022 

E – 4 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 418/1 a p.č. 500, oba v k.ú. 

Lověšice u Přerova. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Lověšice, Město Př, p.č. 418/1, 

kNN, č. stavby IV-12-8022311“ na pozemcích p.č. 418/1 orná půda a p.č. 500 ostatní 

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

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 418/1 orná půda o 

výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 500 ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Lověšice u 

Přerova.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení NN a kabelovou skříň 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 a kabelové skříně k tíži pozemků p.č. 418/1 a 500, oba v k.ú. Lověšice 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/8, Proti/0, Zdržel se/0    

 

 

 



UZKMZ/34/2/12/2022 

E – 5 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 315, p.č. 316 a p.č. 686, vše 

v k.ú. Žeravice. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Žeravice, p.č. 121, vedení kNN, č. 

stavby IV-12-8017901/1“ na pozemcích p.č. 315 ostatní plocha, p.č. 316 ostatní plocha a 

p.č. 686 ostatní plocha, vše v k.ú. Žeravice, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 315 ostatní plocha 

o výměře 164 m2, části pozemku p.č. 316 ostatní plocha o výměře 234 m2 a části pozemku 

p.č. 686 ostatní plocha o výměře 211 m2, vše v k.ú. Žeravice.   

 

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. 315, p.č. 316 a p.č. 686, vše v k.ú. Žeravice 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/8, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/34/2/13/2022 

H - 1 

 

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

města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

povinným z předkupního práva. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

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

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

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 6834/6 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov České republice – příslušnost 

hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 



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

 

UZKMZ/34/2/14/2022 

H – 2 

 

Právo provést stavbu s názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4135/16, 

7279/44, 6633/1, 6653, 7279/43, 7167/48, 7167/19, 7167/54, 7167/58, 7167/10, 7160/4, 

7160/3, 7167/11, 7167/63, 7167/64 v k.ú. Přerov, p.č. 548/88, 474/2, 548/64, 481/2 v k.ú. 

Lověšice u Přerova, p.č. 2176/2, 1477/1, 2176/29 (2176/62), 1660, 1602/2 v k.ú. Bochoř, p.č. 

1016/3, 1316, 1145/41 v k.ú. Dluhonice a p.č. 541/1 (541/3), 633/11 (633/70), 245, 633/40 

(633/69), 633/42 (633/89), 633/10 (633/67), st. 557/3 (st. 557/5) v k.ú. Předmostí. 

 

Komise po projednání:   

 

doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi 

Statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako 

stavebníkem, jejímž předmětem je souhlas s umístěním stavby s názvem „Dálnice D1, stavba 

0136 Říkovice – Přerov“ na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 4135/16, p.č. 7279/44, p.č. 6633/1, p.č. 6653, p.č. 7279/43, p.č. 7167/48, p.č. 

7167/19, p.č. 7167/54, p.č. 7167/58, p.č. 7167/10, p.č. 7160/4, p.č. 7160/3, p.č. 7167/11, p.č. 

7167/63, p.č. 7167/64 v k.ú. Přerov, p.č. 548/88, p.č. 474/2, p.č. 548/64, p.č. 481/2 v k.ú. 

Lověšice u Přerova, p.č. 2176/2, p.č. 1477/1, p.č. 2176/29 (nově dle GP p.č. 2176/62), p.č. 1660, 

p.č. 1602/2 v k.ú. Bochoř, p.č. 1016/3, p.č. 1316, p.č. 1145/41 v k.ú. Dluhonice a p.č. 541/1 

(nově dle GP p.č. 541/3), p.č. 633/11 (nově dle GP p.č. 633/70), p.č. 245, p.č. 633/40 (nově dle 

GP p.č. 633/69), p.č. 633/42 (nově dle GP p.č. 633/89), p.č. 633/10 (nově dle GP p.č. 633/67), 

p.č. st. 557/3 (nově dle GP p.č. st. 557/5) v k.ú. Předmostí, v rozsahu dle předložené 

dokumentace. 

Právo stavebníka provést stavbu bude založeno bezúplatně, veškeré práce a investiční náklady 

stavby budou hrazeny stavebníkem. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

  

DISKUSE: p.Dohnal informoval, že souběžně s uzavřením smlouvy s právem provést stavbu 

se bude projednávat směna nemovitostí mezi ŘSD a SMPr. P.Horký se dotázal na rozsahy 

směňovaných nemovitostí. P.Dohnal sdělil , že poměr je SMPr. Vs. ŘSD v poměru cca 1/5.  

 

K bodu 4) Různé 

 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné námitky ani dotazy.  

 

 

 

 

 

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

       

     Ing. Miloslav Dohnal                                             Ing. Jan Slivka 

Zastupující organizační pracovník komise                             předseda  komise                  

 



 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


