
Pořadové číslo: 2/7

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 17.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. FRANTIŠEK ZLÁMAL, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města

Název materiálu:

Dodatek plánovací smlouvy

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního 
města Přerova uzavřené 20. 12. 2010 mezi statutárním městem Přerovem, M***B*** 
a Ing. Mgr. R***B*** na vybudování nové veřejné infrastruktury nové přístupové 
komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, 
splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a nové trafostanice s prodloužením 
distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí, pro novostavby 6 rodinných 
domů na pozemku p. č. 1219 v k. ú. Čekyně. Předmětem dodatku bude změna 
příjmení paní B*** na K***, rozšíření o pozemek p. č. 1217/2 v k. ú. Čekyně a 
prodloužení termínu využívání od 31. 12. 2016,

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a 
podpisu.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 32. zasedání 06. 09. 2010 schválilo usnesením 
č. 1115/32/5/2010 uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerovem, M***B*** a Ing. Mgr. R***B*** na 
vybudování nové veřejné infrastruktury nové přístupové komunikace včetně veřejného 
osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 
plynovodu a nové trafostanice s prodloužením distribuční soustavy elektrické energie 



nízkého napětí, pro novostavby 6 rodinných domů na pozemku p. č. 1219 v k. ú. Čekyně. 

Následně Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání 18. 06. 2012 usnesením 
č. 527/12/5/2012 mimo jiné v bodě 1., písmenu d) schválilo v souladu s přijatým Programem 
podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a M***B*** a Ing. Mgr. R***B*** v celkové výši max. 
975 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace a zpevněné plochy, 
vodovodu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, veřejné osvětlení, plynovod) v k. ú. 
Čekyně. Žadatelé se smluvně zavázali do 2 let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (tj. 
do 12. 11. 2014) vybudovat a zkolaudovat stavby technické infrastruktury.

Na základě jednání žadatelů s Odborem koncepce a strategického rozvoje MMPr (ROZ) 
obdržel ROZ dne 13. 10. 2014 žádost o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace na 
výstavbu technické infrastruktury a dne 17. 10. 2014 žádost o uzavření dodatku Plánovací 
smlouvy, ve kterých žadatelé vyjádřili pokračující zájem na realizaci záměru provedení 
změny stávající veřejné infrastruktury a vybudování nové veřejné infrastruktury v 
uvedené lokalitě. Dále ve své žádosti uvedli, že v současné době je na pozemku 
dokončena el. energie a byly provedeny výkopové práce pro výstavbu infrastruktury, že 
v této fázi byly práce zastaveny z důvodu odstoupení spoluinvestora, že nyní probíhají 
jednání s novými partnery a že připravují podklady jejich nové spolupráce. Vzhledem k 
výše uvedeným důvodům žádají o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace na 
výstavbu technické infrastruktury spočívající v prodloužení podmínky pro započetí užívání 
dokončených staveb technické infrastruktury dle stavebně právních předpisů z původního 
termínu 12. 11. 2014 na 31. 12. 2016 a zároveň žádají o uzavření dodatku Plánovací 
smlouvy, jenž prodlouží termíny plnění z 31. 12. 2014 na 31. 12. 2016. K žádostem je 
doloženo Prohlášení o spolupráci s Devepoint Partners s.r.o., Potvrzení o spolupráci s Reality 
Trend s.r.o., smlouvu se zhotovitelem s dodatkem č. 1, kterým se ukončuje předmětná 
smlouva o dílo.
Vzhledem k tomu, že před komunálními volbami byla zrušena komise investiční a rozvojová 
a na poradě vedení města s vedoucími odborů MMPr 20. 11. 2014 bylo rozhodnuto, že 
problematika dotací - podpora výstavby technické infrastruktury, bude projednána v nově 
konstituovaném výboru a následně projednána v orgánech města týká se tato předloha pouze 
prodloužení plánovací smlouvy. Žádost o prodloužení termínu kolaudace a z toho 
vyplývající předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude předložena na jednání výboru pro 
plán, rozvoj, investice a dopravu po schválení jeho personálního obsazení na 2. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 29. 12. 2014. Kopie uzavřené plánovací smlouvy je přílohou 
této předlohy.

Plánovací smlouva je definována v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebním zákoně) v § 66 Pořízení regulačního plánu na žádost v odst. 
(2) „… Obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o 
spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury 
(dále jen „plánovací smlouva“)". Dále v odst. (3) „K žádosti žadatel připojí … g) návrh 
plánovací smlouvy.“ Předmětný návrh plánovací smlouvy byl ovšem předložen a 
Zastupitelstvem města Přerova schválen na základě § 88 Přerušení územního řízení 
„Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v 
případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo 
úpravy stávajících realizovat, a zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy.“ Z 
uvedeného vyplývá, že žadatel nemůže obdržet územní rozhodnutí na rodinné domy na 



svém pozemku bez uzavření předmětné plánovací smlouvy nebo před dokončením a 
splněním podmínek, které vyžadují stavebně právní předpisy pro užívání dokončené 
stavby, všech staveb dopravní a technické infrastruktury k těmto budoucím rodinným 
domům.
Z uzavřené plánovací smlouvy vyplývá, že žadatelé ponesou veškeré náklady změn 
stávající veřejné infrastruktury, vybudování nové veřejné infrastruktury a realizace 
změn dotčené veřejné infrastruktury a město se na nich nebude podílet. Toto ustanovení 
není překážkou pro získání dotace z prostředků Města pro žadatele na realizaci Záměru dle 
této smlouvy z „Programu podpory výstavby technické infrastruktury“, při splnění podmínek 
tohoto programu. Žadatelé se v plánovací smlouvě zavázali využívat stávající veřejnou 
infrastrukturu, její změny a nově vybudovanou infrastrukturu nejpozději od 31. 12. 
2014. 
Změny stávající veřejné infrastruktury, vybudování nové veřejné infrastruktury a 
realizace změn dotčené veřejné infrastruktury, které jsou předmětem této plánovací 
smlouvy, se nedotýkají žádných rozvojových záměrů statuárního města Přerova, ani 
jejich pozdější realizace žádné rozvojové plány v žádném případě nijak neovlivní.
Rada města Přerova na své 5. schůzi 11. 12. 2014 usnesením číslo 80/5/6/2014 po 
projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 plánovací 
smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova uzavřené 20. 12. 2010 mezi 
statutárním městem Přerovem, M***B*** a Ing. Mgr. R***B*** na vybudování nové 
veřejné infrastruktury nové přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení 
hlavních řadů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a nové trafostanice 
s prodloužením distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí, pro novostavby 6 
rodinných domů na pozemku p. č. 1219 v k. ú. Čekyně. Předmětem dodatku bude změna 
příjmení paní B*** na K***, rozšíření o pozemek p. č. 1217/2 v k. ú. Čekyně a prodloužení 
termínu využívání od 31. 12. 2016,
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka 
k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné 
působnosti a k jeho uzavření a podpisu.


