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Název materiálu:

Účelová dotace dle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí účelové dotace v celkové výši Kč 166 865,- na výstavbu technické 
infrastruktury (stavby komunikace, zpevněných plocha a veřejného osvětlení) na pozemku 
p.č. 5466/234 a 5371/2 v k.ú. Přerov panu M*** F***, ***

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

materiál projednala na své 99. schůzi dne 10.9.2014 a informace o výsledku bude podána 
přímo na jednání Zastupitelstva.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

doporučuje schválit navržené usnesení.

Důvodová zpráva:

Oddělení koncepce a rozvoje města obdrželo dne 21.8.2014 žádost pana M*** F***, *** o 
dotaci z Programu podpory výstavby technické infrastruktury“ (dále jen PVTI) schváleného 
na 29. schůzi Rady města Přerova dne 5.3.2008, na vybudování veřejně přístupných ploch a 
veřejných zařízení - komunikace a veřejné osvětlení (dále jen VO) pro výstavbu rodinného 
domu (dále jen RD) žadatele na ul. Hostýnské. 



Na stavbu RD manželů F*** na pozemku p.č. 5466/30 k.ú. Přerov vydal Stavební úřad 
stavební povolení č. 312/2009 ze dne 4.11.2009, č.j. 2009/7232/SÚ/Sk, kde povolil parkování 
dvou automobilů na přilehlých místních komunikacích v docházkové vzdálenosti 50 m od 
stavby rodinného domu. Stavba RD byla povolena bez vybudování přístupové komunikace. 
F*** vybudovali RD a inženýrské sítě. Užívání novostavby rodinného domu bylo povoleno 
30.5.2013.

Přístupová komunikace k RD žadatele byla v roce 2008 plánována přes pozemek p.č. 
466/43 v rámci vybudování nové veřejné infrastruktury pro severní lokalitu ul. Hostýnské. 
Mezi vlastníky pozemků určených k výstavbě RD (manžely R***, manžely K***, manžely 
Do***, manžely F***, p. P***, p. Ř***) a statutárním městem Přerovem byla dne 16. 5. 
2008 uzavřena plánovací smlouva. Tito vlastníci pozemků/stavebníci (viz přiložená situace -
hnědě orámovaná oblast), mimo manžele Filípkovi a Dočkalovi, požádali o účelovou dotaci 
na vybudování inženýrských sítí, která jim byla v letech 2009 a poté znovu 2010 vrácena z 
důvodu nedostatku finančních prostředků. Inženýrské sítě postavili z vlastních prostředků. 
Stavbu komunikace a zpevněných ploch (viz přiložená situace - zeleně zvýrazněná část 
komunikace) převzalo město po opakovaných jednáních stavebníků s vedením města, přičemž 
následně v roce 2010 stavbu komunikace v ul. Hostýnské vybudovalo (bez původně 
plánované přístupové komunikace na pozemku p.č. 5466/234 k RD manželů F***). Manželé 
F*** se s ostatními vlastníky pozemků/stavebníky RD nedohodli ve věcech financování, 
proto F*** volili levnější a technicky lépe proveditelnou variantu napojení domu přes 
pozemek p.č. 5466/234 (dříve pozemek ZE parc.č. 5486 (GP) ve vlastnictví ČR, ve správě 
Pozemkového fondu ČR). 

Od začátku roku 2008 F*** jednali s Pozemkovým fondem ohledně možnosti vybudování 
veřejné účelové komunikace na pozemku p.č. 5466/234 (pozemek parc.č. 5486 GP). 
Pozemkový fond nevydal ani souhlas se stavbou, ani nesouhlasil s prodejem dotčené části 
pozemku do vlastnictví manželů F***. Pozemek byl po dalších zdlouhavých jednáních 
převeden v roce 2013 do vlastnictví města Přerova. Teprve po převodu pozemku p.č. 
5466/234 do vlastnictví města mohli F*** vyřídit povolení na stavbu komunikace a VO 
pro svůj rodinný dům, jehož užívání bylo v té době již povoleno. Odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí v Přerově vydal dne 9.1.2014 územní souhlas s umístěním stavby 
veřejného osvětlení a dne 20.3.2014 dodatečné povolení stavby na vybudování účelové 
komunikace. Účelová komunikace pro RD žadatele se napojila na komunikaci v ul. 
Hostýnské vybudovanou z dotace města poskytnuté v r. 2007 žadatelům p. T***, F*** a S*** 
(viz přiložená situace - růžově zvýrazněná část komunikace) z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury v platném znění. Na stavbu účelové komunikace byl vydán Odborem 
stavebního úřadu a životního prostředí dne 22.8.2014 kolaudační souhlas s užíváním stavby č. 
31/2014, č.j.: MMPr/100964/2014/SKO.

Popis staveb:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – jedná se o zpevnění části stávající polní cesty v 
délce 60ti metrů na pozemku p.č. 5466/234 v k.ú. Přerov s napojením na stávající komunikaci 
na pozemku p.č. 5371/2 (oba pozemky jsou ve vlastnictví města). Komunikace je navržena 
jako jednopruhová obousměrná se smíšeným provozem. Konstrukce vozovky je ze zámkové 
dlažby tl. 80 mm, osazené do pokladní vrstvy z kameniva frakce 4/8. Další podkladní vrstvy 
tvoří štěrkodrť frakce 32/64 a 16/32 v tl. 350 mm a vrstva podkladního štěrkopísku tl. 200 
mm. Celková tloušťka konstrukce je 670 mm. Šířka komunikace je proměnná od 4500 mm až 



po 5200 mm u vjezdů do rodinných domů. Odvodnění komunikace je provedeno do uličních 
vpustí, které jsou napojeny do stávající kanalizace.
Stavba „Zpevnění části veřejné účelové komunikace na pozemku p.č. 5466/234“ byla 
zkolaudována kolaudačním souhlasem dne 22.8.2014. 

Objekt F.2 Veřejné osvětlení – stavbou VO jsou dotčeny pozemky p.č. 5371/2 a 5466/234 v 
k.ú. Přerov, oba ve vlastnictví města. Osvětlení je provedeno dvěma osvětlovacími body, 
které jsou připojeny na stávající stožár osvětlovací soustavy na ul. Hostýnská. Kabel VO je 
uložen pomocí protlaku pod konstrukčním tělesem vozovky ul. Hostýnská. Protláčecí jáma 
byla vykopána v místě stávajícího dlážděného chodníku, cílová jáma v prostoru obslužné 
komunikace. Stavba byla postavena v r. 2014, do dnešního dne zatím nebyl stavební úřad 
požádán o kolaudaci.

Přehled nákladů:
Stavební objekt Cena vč. DPH *
VO - fakturované náklady vč. DPH Kč 91 731,-
Komunikace a zpevněné plochy - fakturované 
náklady vč. DPH

Kč 242 000,-

CELKEM Kč 333 731,-
* žadatel, jakožto fyzická osoba nepodnikající, má nárok na započítání nákladů vč. DPH

Oddělení koncepce a rozvoje města posoudilo úplnost žádosti o dotaci a upozorňuje, že 
předložená žádost pana M*** F*** n e s p l ň u j e podmínku Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury schváleného Radou města Přerova dne 5.3.2008, dle čl. III., odst.1, a 
to „dotace se vztahuje na zainvestování prázdných tj. dosud nezastavěných pozemků pro 
následnou, dosud neexistují (v době podání žádosti nezkolaudovanou) výstavbu rodinného 
domu“. 
Žadatel p. F*** byl na nesplnění výše uvedené podmínky Programu upozorněn, přesto žádal 
Odbor koncepce a strategického rozvoje s odvoláním na ustanovení čl. VI. Závěrečná 
ustanovení, odst. 5, kdy Rada či Zastupitelstvo města Přerova může v odůvodněných 
případech rozhodnout jinak k předložení žádosti do orgánů města. Žadatel souhlasí s 
bezúplatným převodem staveb technické infrastruktury do majetku města.
Komunikace by měla být v budoucnosti prodloužena pro příjezd potenciálně k dalším 2 
rodinným domům.

V případě schválení poskytnutí dotace bude podmínkou podpisu smlouvy o poskytnutí dotace 
uzavření smlouvy darovací, v níž se investor zaváže, převést stavby technické infrastruktury 
(komunikace, zpevněných ploch a VO) do vlastnictví města Přerova.

Podle počtu budovaných RD může výše dotace činit 50% uznatelných nákladů z nákladového 
rozpočtu na stavbu technické infrastruktury, maximálně však 200 000,- Kč na 1 rodinný 
dům/provozovnu/závod. Žadatel předložil rozpočty na komunikace a zpevněné plochy a VO 
ve výši Kč 333 731,- Kč a žádá o podporu ve výši Kč 166 865,-.

V rozpočtu oddělení koncepce a rozvoje města na program výstavby technické infrastruktury 
je částka Kč 470 000,-.

Komise investiční a rozvojová na svém jednání dne 2.9.2014 nedoporučila Radě města 
schválit účelovou dotaci. Odbor koncepce a strategického rozvoje také nedoporučil Radě 



města schválit účelovou dotaci. Rada města se materiálem bude zabývat na své 99. schůzi dne 
10.9.2014. O usnesení Rady města bude Zastupitelstvo města informováno na svém zasedání.


