
 

Zápis č. 35 

a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 2.3.2022 

 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka       Vojtěch Nezval - omluven 

Ing. arch. Jan Horký       Ing. David Gerža - omluven 

Pavel Vrána  

Martina Rejhonová 

Martina Mazurová 

Mgr. Bc. Jarmila Ižová 

Ing. Lubomír Svoboda 

 

 

Mgr. Dagmar Šneidrová – organizační pracovník 

 

  

 

 

Hosté:  

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

Bc. Monika Navrátilová – referent majetkoprávního oddělení 

Ing. Šárka Králíčková – referent majetkoprávního oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Navrhl rozšíření bodu 

2. Majetkoprávní záležitosti o materiál C - 3. Komise hlasovala o doplněném programu, který 

byl schválen.   

 

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

K bodu 2) Majetkoprávní záležitosti 

 

UZKMZ/35/2/1/2022 

A-1 

 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6675/1 a p.č. 6675/3 v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova: 

 

1. části pozemku p.č. 6675/1 trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 v k.ú. Přerov,  

2. části pozemku p.č. 6675/1 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 a pozemku p.č. 

6675/3 trvalý travní porost v k.ú. Přerov.  

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  

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

 

UZKMZ/35/2/2/2022 

B – 1  

 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1981/ 98 a p.č. 1981/50 oba v k.ú. Přerov  

 

Komise po projednání: 

 

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

nemovitých věcí -  pozemků p.č. 1981/50 ostatní plocha, zeleň o výměře 270 m2 a p.č. 

1981/98 ostatní plocha, silnice o výměře 74 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví pana 

PxxxxVxxxxy, bytem xxxxxx Tučín do majetku statutárního města Přerova.  

 

 

 

 

Odpovídá: Bc. Věra Rohová, DiS.  

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



    

 

UZKMZ/35/2/3/2022 

C - 1 

 

Záměr statutárního města Přerova – nájem/pacht nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov –  pozemku p.č. 2554/7 a části p.č. 2554/3 oba v k.ú. Přerov 

 

Komise po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem pozemku  p.č. 2554/7 zast. pl. a nádvoří 

o celkové výměře 16 m2 v  k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov,  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht části pozemku p.č. 2554/3 zahrada o 

výměře 400 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Odpovídá: Ivana Kozáková  

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

 

UZKMZ/35/2/4/2022 

C - 2 

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části prostor budovy jiná stavba č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov 

I -Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov – AGEL, Střední 

zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

 

Komise po projednání: 

doporučuje Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov – změnu předmětu 

nájmu a  změnu výše nájemného sjednané v nájemní smlouvě ze dne 30.9.2020, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 24.5.2021, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem 

a společností AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., se 

sídlem Ostrava, Koblov, Antošovická 107/55, IČ 02560739 jako nájemcem na prostory 

v budově jiná stavba č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku 

p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov o celkové výměře 590,72 m2 situované v přízemí a 1. patře, a to tak 

že: 

- původní předmět nájmu -  prostory o celkové výměře 590,72 m2 situované v přízemí a 1. patře 

se rozšíří o prostory o celkové výměře 641,60 m2  situované ve 2. patře a 3. patře, 

- původní výše nájemného 177.216,-Kč/rok bez DPH se změní na novou výši nájemného 

369.696,- Kč/rok bez DPH, tj. 300,-Kč/m2/rok, a to vše s účinností od 1.8.2022.   

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

DISKUZE: V rámci diskuze došlo k objasnění skutečnosti, proč není poskytnutí nájemného v 

odlišné výši od výše stanovené Vnitřním předpisem č. 12/2017 čerpáním podpory malého 

rozsahu (de minimis) – ke dni účinnosti smlouvy je nájemce zapsán v Rejstříku škol a školských 

zařízení s místem provozování školského zařízení v městě Přerově a jeho cílem není 

ekonomický zisk a poskytování služeb za úplatu, ale plnění vzdělávací úlohy ve veřejném 

zájmu.     

 

 

 



UZKMZ/35/2/5/2022 

C – 3 (na stůl) 

 

Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na nájem 

pozemků p.č. 894 a p.č. 887 oba v k.ú. Henčlov  

 

Komise po projednání: 

 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy 

uzavřené dne 2.5.2006 mezi statutárním městem Přerova (jako pronajímatelem) a Ing. 

Jxxxx Mxxxx, místem podnikání xxxxxx Přerov IČ: 48769428, kdy předmětem 

dodatku je zúžení předmětu nájmu o část pozemku p.č. 894 orná půda v k.ú. Henčlov 

označenou dle geometrického plánu č. 420-61/2021 ze dne 15.11.2021 jako pozemek 

p.č. 894/2 orná půda o výměře 1210 m2, a s tím související úprava výše nájemného, a 

to s účinností  od 31.3.2022. 

 

Odpovídá: Marcela Poláková 

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

 

UZKMZ/35/2/6/2022 

D – 1 

 

Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov situovaných 

v   nemovitosti kino Hvězda  - uzavření dodatku č. 1 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 

30.8.2016 na movité věci v celkové účetní hodnotě 5.333.049,23 Kč, mezi statutárním městem 

Přerov jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, 

se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512  jako vypůjčitelem.  

Dodatek č. 1 bude upravovat předmět výpůjčky, ve kterém z původního předmětu výpůjčky 

budou vyjmuty tyto movité věci: 

- inv. č. 513-00000280  Ochranný rám proti zcizení 

- inv. č. 513-00000281  Ochranný rám proti zcizení 

- inv. č. 513-00000135  Naslouchací souprava 

- inv. č. 513-00000288  Bluray přehrávač 

- inv. č. 513-00000101  Koberec kancelář a š. 

- inv. č. 513-00000206  Hasící přístroj S1,5 

- inv. č. 513-00000217  Ruční hasící přístroj S6 velký 

- inv. č. 513-00000219  Ruční hasící přístroj S6 velký 

- inv. č. 513-00000500 až 513-00000689   3D brýle 

- inv. č. 513-00000691 až 513-00000900   3D brýle (Dolby 3D Glasses skleněné) 

 

v celkové účetní hodnotě 478.150,66 Kč. 

 

Odpovídá: Ivana Kozáková 

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

 

 



UZKMZ/35/2/7/2022 

E – 1 

  

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

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 82, v k.ú. Henčlov. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Henčlov, Zakladatelů, p.č. 150, 

kNN, č. stavby IP-12-8029518“ na pozemku p.č. 82 ostatní plocha, v k.ú. Henčlov, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 82 ostatní plocha 

o výměře 25 m2, v k.ú. Henčlov.   

 

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. 82, v k.ú. Henčlov 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/6, Proti/1, Zdržel se/0  

  

DISKUZE: V rámci diskuze Ing. arch. Horký nesouhlasil s umístěním pilíře, který se na 

pozemku žadatele nachází (uprostřed zeleného pásu) a požadoval jeho přiblížení co nejvíce 

k plotu.  

 

Na základě tohoto stanoviska podal protinávrh, kterým Komise po projednání:  

 

1. nedoporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov-Henčlov, Zakladatelů, p.č. 150, 

kNN, č. stavby IP-12-8029518“ na pozemku p.č. 82 ostatní plocha, v k.ú. Henčlov, v rozsahu 

dle předložené dokumentace. 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 82 ostatní plocha 

o výměře 25 m2, v k.ú. Henčlov.   

3. nedoporučuje 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. 82, v k.ú. 

Henčlov 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. 

 

Komise nejdříve hlasovala o protinávrhu člena, když protinávrh nebyl přijat, neboť výsledek 

hlasování byl Pro/1, Proti/1, Zdržel se/5. Poté bylo hlasováno o původním návrhu, který byl 

přijat.  

      

 

- před zahájením projednávání bodu E–2 jednání opustil Ing. arch. Jan Horký 

 

UZKMZ/35/2/8/2022  

E – 2 

  

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 241/4, 526/1 a 542/4, vše 

v k.ú. Předmostí. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Předmostí u Př., HORIMEX CARS, DTS, 

kVN, č. stavby IV-12-8022753“ na pozemku p.č. 241/4, p.č. 526/1 a p.č. 542/4, v k.ú. 

Předmostí, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 241/4 orná půda     

o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 526/1 ostatní plocha o výměře 19 m2 a části pozemku 

p.č. 542/4 ostatní plocha o výměře 17 m2, vše v k.ú. Předmostí.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN 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 VN k tíži pozemku 

p.č. 241/4, 526/1 a 542/4, všechny 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 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/6, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/35/2/9/2022 

E – 3 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 5738/1, 5744/1, 5745/1, 5746/1, 5746/3, 5747/1, 

5747/3, 5747/13, 5751, 5752 a 5826/5, vše v k.ú. Přerov. 

 



Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu 

oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení 

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 

plynárenského zařízení, k tíži pozemků p.č. 1042/1, 5738/1, 5744/1, 5745/1, 5746/1, 5746/3, 

5747/1, 5747/3, 5747/13, 5751, 5752 a 5826/5, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 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 GasNet, s.r.o. se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, 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. 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS. 

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

 

UZKMZ/35/2/10/2022 

E - 4 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 994/17, 1006/2, 1018/1, 4975, 4978/4, 5072/8, 5072/9, 6034/6, 

6857/2, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu 

oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích optický kabel a 

sdělovací kabel 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 optického kabelu a sdělovacího kabelu, k tíži pozemků p.č. 994/17, 1006/2, 1018/1, 

4975, 4978/4, 5072/8, 5072/9, 6034/6, 6857/2, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti 

Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 03213595 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 Nej.cz s.r.o., se sídlem 

Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 03213595, 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. 

 

Odpovídá: Šárka Šindlerová, DiS.  



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

 

UZKMZ/35/2/11/2022 

E – 5 

 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 519, 528/7, 528/8 a 571/2, vše v k.ú. Předmostí. 

 

Komise po projednání: 

 

doporučuje Radě města schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu 

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

vodovodní potrubí a splaškovou kanalizaci a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

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

vodovodního potrubí a splaškové kanalizace, k tíži pozemků p.č. 519, 528/7, 528/8 a 571/2, vše 

v k.ú. Předmostí, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem 

Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521, v rozsahu dle geometrických 

plánů č. 1337-139/2019 a č. 1338-139/2019 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti. 

 

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

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

břemene – služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – 

služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno 

na dobu neurčitou, dle geometrických plánů č. 1337-139/2019 a č. 1338-139/2019, za 

jednorázovou úhradu ve výši 60.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

ŘSD uhradilo 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/6, Proti/0, Zdržel se/0    

 

UZKMZ/35/2/12/2022 

E – 6 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 510/9, 510/18, 515/2 a 515/1, 

vše v k.ú. Předmostí. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, EMOS, Lipnická, KVN, HDPE“ 

na pozemku p.č. 510/9, 510/18, 515/2 a 515/1, vše v k.ú. Předmostí, v rozsahu dle 

předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 510/9 ostatní 

plocha o výměře 100 m2, části pozemku p.č. 510/18 ostatní plocha o výměře 10 m2, části 



pozemku p.č. 515/1 orná půda o výměře 11 m2 a části pozemku p.č. 515/2 ostatní plocha o 

výměře 396 m2, vše v k.ú. Předmostí.   

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat kabelové vedení VN a chráničku pro optickou 

infrastrukturu a s tím spojené omezení povinného, spočívající 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 VN a chráničky pro optickou infrastrukturu k tíži pozemku p.č. 510/9, 

510/18, 515/2 a 515/1, vše 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 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/6, Proti/0, Zdržel se/0     

 

UZKMZ/35/2/13/2022 

E - 7 

 

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

věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6774/2, 6786/1, 4672/1, 1784, 

5114, 4394/1, 4394/63, 4394/67, 4387/1 a 4397, vše v k.ú. Přerov. 

 

Komise po projednání: 

 

1. doporučuje Radě města Přerova udělit souhlas s umístěním stavby „Přerov, PR_3402-

PR_3400, HDPE+ZOK+VNk, číslo stavby IE-12-8007988“ na pozemku p.č. 6774/2, 

6786/1, 4672/1, 1784, 5114, 4394/1, 4394/63, 4394/67, 4387/1 a 4397, vše v k.ú. Přerov, v 

rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku p.č. 6774/2 ostatní 

plocha o výměře 304 m2, p.č. 6786/1 ostatní plocha o výměře 277,4 m2, p.č 4672/1 ostatní 

plocha o výměře 931 m2, p.č. 1784 ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č. 5114 ostatní plocha 

o výměře 48,9 m2, p.č. 4394/1 ostatní plocha o výměře 2249,6 m2, p.č. 4394/63 ostatní 

plocha o výměře 247 m2, p.č. 4394/67 ostatní plocha o výměře 190 m2, p.č. 4387/1 ostatní 

plocha o výměře 250,8 m2 a p.č. 4397 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 vše v k.ú. 

Přerov. 

 

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

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat 

podzemní kabelové vedení VN 22kV včetně optického sdělovacího vedení a s tím spojené 

omezení povinného, spočívající 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 podzemního 

kabelového vedení VN 22kV včetně optického sdělovacího vedení k tíži pozemku p.č. 

6774/2, 6786/1, 4672/1, 1784, 5114, 4394/1, 4394/63, 4394/67, 4387/1 a 4397, vše v k.ú. 

Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 



a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 a 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/6, Proti/0, Zdržel se/0  

K bodu 4) Různé 

 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné námitky ani dotazy.  

 

 

 

 

 

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

       

     Mgr. Dagmar Šneidrová                                             Ing. Jan Slivka 

organizační pracovník komise                                                          předseda  komise                  

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  členové komise 

 hosté komise 

 kancelář primátora 


