
Pořadové číslo: 14/3.6.1.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 24.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 5. 11. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností - stavba Dálnice D1, 0137 Přerov-
Lipník

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "místní 
komunikace" v k.ú. Předmostí ve znění dle přílohy 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

2. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní 
cesty" v k.ú. Popovice u Přerova ve znění dle přílohy 2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

3. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní 
cesty" v k.ú. Vinary u Přerova a v k.ú. Lýsky  ve znění dle přílohy 3.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

4. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní 
cesty" v k.ú. Vinary u Přerova a Popovice u Přerova ve znění dle přílohy 4.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012



5. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "místní 
komunikace" v k.ú. Předmostí ve znění dle přílohy 5.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost uzavření dohod dle bodu 1-5 návrhu usnesení na 50. 
schůzi konané dne 17.10.2012.

Důvodová zpráva:

V rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník vybuduje investor - Ředitelství silnic a 
dálnic ČR stavební objekty:

1. DSP objekt 112 Přeložka místní komunikace Žernov-Přerov a SO 202 Most na MK Přerov-
Žernov přes D1 /km 86,273/
Jedná se o přeložku stávající místní komunikace zajišťující přístup k pozemkům a zahrádkářským 
koloniím, resp. přemístění (přeložení) její části z pozemku p.č. 529/1, 627/44, 627/45, 627/46, 627/47, 
529/2, 627/25, 627/51, 627/41 v k.ú. Předmostí na pozemky p.č. 529/1, 627/44, 627/23, 573, 627/54, 
627/45, 627/42, 370/12, 627/40, 627/41, 627/46, 370/3, 627/39, 627/53, 627/52, 627/51, 627/48, 
529/2, 627/34, 627/33, 627/25, 627/50, 627/26, 627/27, 627/28, 627/28, 627/29, 627/30, 627/31 a 
627/49 v k. ú. Předmostí. Nově zbudovaná přeložka bude také zajišťovat příjezd ke Středisku správy a 
údržby dálnice. Komunikace je vedena v téměř shodné trase, dojde k výškové úpravě tak, aby byl 
umožněn mimoúrovňový přechod přes vybudovanou dálnici D1 po mostě SO 202.

2. DSP objekt 151 VPÚK II/436-Popovice
Jedná se o přemístění (přeložení) části polní cesty dotčené stavbou dálnice z pozemku p.č. 61/9, 168, 
198/5 v k.ú. Popovice u Přerova na pozemek p.č. 198/1, 198/4, 168, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 66, 
160/2, 156 a 198/3 v k. ú. Popovice u Přerova. Nová část polní cesty bude vedena podél pravé hrany 
tělesa dálnice od silnice II/436 Přerov-Čekyně k silnici Předmostí-Popovice-Lýsky, tak, aby nevznikl 
neobhospodařovatelný díl pozemku.

3. DSP objekt 152 VPÚK Vinary - Buk
Jedná se o přemístění (přeložení) části polní cesty z pozemku p.č. 447/20, 427 v k.ú. Lýsky na 
pozemky p.č. 442/15, 442/16, v k. ú. Vinary u Přerova, dále parc. č. 427, 447/10, 447/11, 447/12, 
447/14, 447/16, 447/18, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4 a 429/1 v k. ú. Lýsky. Nová část polní cesty je z 
důvodu lepší dělby zeměděsky obhospodařovaných pozemků vedena podél levé strany tělesa Dálnice 
D1 od napojení na silnici III/04723 Lýsky-Vinary až do místa napojení na silnice II/4368 Prosenice-
Buk.

4. DSP objekt 162 VPÚK v k.ú. Vinary
Jedná se přemístění (přeložení) části polní cesty z pozemku p.č. 156, 171 v k.ú. Popovice u Přerova, 
422, 393/1 v k.ú. Vinary u Přerova na pozemky p.č. 171, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15 v k. 
ú. Popovice u Přerova, dále parc. č. 414/1, 442/1, 442/8, 442/6, 442/5, 442/4, 442/7, 442/9, 442/10, 
442/11, 442/12, 442/13, 442/14 v k. ú. Vinary u Přerova. Nová část polní cesty bude sloužit pro 
zpřístupnění pozemků po levé straně dálnice od místní komunikace Vinary-Popovice až k přeložce 
silnice II/04723.

5. DSP objekt 182-2 Provizorní příjezd k areálu "Škoda"



Jedná se o přemístění (přeložení) části polní cesty z pozemku p.č. 574, 571/1, 627/19, 571/3, 631/6, 
631/1 v k.ú. Předmostí na pozemky p.č. 627/11, 631/2, 528/20, 631/3, 627/19, 627/24, 629, 627/23, 
377/2, 529/1, 307/18, 528/19 a 347/42 v k. ú. Předmostí pro zajištění přístupu na pozemky oddělené 
dálnicí (chatová oblast, středisko údržby a správy dálnice) a dále pro  zachování obsluhy areálu 
"Škoda Autosalon".

Společnost EXACT ING s r.o. , která zastupuje investora Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-
Lipník Ředitelství silnic a dálnic ČR, doručila dokumentaci výše uvedených staveb a návrhy Dohod o 
náhradě škody způsobené provozní činností na uvedených věcech. Předmětem těchto dohod je závazek 
investora (ŘSD), že na své náklady provede přemístění (přeložení) výše uvedených věcí vyvolané 
stavbou Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník a to v termínu 11/2012-12/2015. Současně se vlastník 
věcí - statutární město Přerov - těmito smlouvami zavazuje, že do 2 měsíců po ukončení prací a 
zaměření skutečného provedení bude mezi ŘSD ČR a statutárním městem Přerov uzavřen protokol o 
předání dotčených věcí nebo jejich ucelených částí. Uzavřením dohody také statutární město Přerov 
udělí souhlas s právem provedením stavby a souvisejících objektů dle projektové dokumentace.

Rada města Přerova projednala záležitost uzavření dohod dle bodu 1-5 návrhu usnesení na 50. 
schůzi konané dne 17.10.2012.

 Na základě žádosti zástupce investora Dálnice D1, po prověření předložené 
dokumentace a projednání na 50. schůzi Rady města Přerova je Zastupitelstvu města Přerova 
předkládán návrh podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohod o náhradě 
škody způsobené činností na věci ve znění dle bodu 1-5 návrhu usnesení.




