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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 7.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
František Zlámal, Ing.
Kamila Lesáková, Ing.

Název návrhu:

Plánovací smlouva

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi 
statutárním městem Přerovem a žadateli panem P*** M***, trvalým bydlištěm J***, paní 
L*** R***, bytem ***, manželi Mgr. J*** K*** a Mgr. B*** K***, bytem ***, manželi 
M*** Ch*** a D*** Ch***, *** na vybudování nové veřejné infrastruktury - komunikace a 
zpevněných ploch, vodovodu, tlakové kanalizace, veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 
1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec u Přerova.

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

dne 25.6.2015 svým usnesením č. 526/21/5/2015
1.  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a žadateli panem P. M., trvalým 
bydlištěm xxxxx Přerov, paní L. R., bytem xxxxx Přerov, manželi Mgr. J. K. a Mgr. B. K., bytem 
xxxxxx Přerov, manželi M. Ch. a D. Ch. bytem xxxxxx Přerov na vybudování nové veřejné 
infrastruktury - komunikace a zpevněných ploch, vodovodu, tlakové kanalizace, veřejného osvětlení 
na pozemcích p. č. 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec u Přerova.

2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání 
o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.



Odbor koncepce a strategického rozvoje

doporučuje schválit navržené usnesení

Důvodová zpráva:

Odbor rozvoje obdržel dne 04. 06. 2015 od P*** M***, L*** R***, Mgr. J*** K*** a Mgr. B*** 
K***, M*** Ch*** a D*** Ch*** (dále jen "žadatelé") "Návrh plánovací smlouvy" na vybudování 
nové veřejné infrastruktury (vybudování účelové jednopruhové obousměrné komunikace, nového 
vodovodního řadu DN 100, nové tlakové kanalizace DN 50 a veřejné osvětlení) na pozemku parc. č. 
1027/7 a 1028 bez finanční účasti statutárního města Přerova pro novostavby rodinných domů na 
pozemcích parc. č. 1027/4, 1027/3 a 1027/2 vše v k. ú. Újezdec u Přerova.

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 
předložen 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 rodinný dům na svém 
pozemku bez uzavření předmětné plánovací smlouvy nebo před dokončením a vydání 
kolaudačního souhlasu ke všem stavbám dopravní a technické infrastruktury k tomuto 
budoucímu rodinnému domu.
Odbor koncepce a strategického rozvoje se s žadateli dohodli na znění předmětné plánovací smlouvy, 
která je přílohou této předlohy. 

Plánovací smlouva je, vzhledem k rozsahu jejích příloh, přiložena k této předloze bez těchto jejích 
příloh.
Obsah plánovací smlouvy stanovuje příloha č. 13 prováděcí vyhlášky stavebního zákona č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, která je přílohou tohoto materiálu. 

Z důvodu časového nesouladu předložení žádosti na uzavření plánovací smlouvy a termíny zasedání 
Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, se členové výboru po dohodě vyjádřili korespondenčně 
k plánovací smlouvě takto: 
4 členové výboru s návrhem a uzavřením plánovací smlouvy souhlasili, 2 členové se zdrželi vyjádření, 
1 člen své vyjádření nezaslal a 2 členové s návrhem a uzavřením smlouvy nesouhlasili s tím, že dle 
jejich názoru postrádají ve smlouvě např. potřebné kontroly průběhu realizace obcí, podrobnější 
harmonogram výstavby, opomenutí výrazu "dopravní infrastruktura", informace o parcelách v majetku 
obce, nedostatečnou formu záruky a výše sankce za nesplnění závazků žadatele, podmínky a důsledky 
odstoupení od smlouvy a rovněž chybějící majetkoprávní vypořádání s nově zbudovanou 
infrastrukturou umístěnou na pozemcích obce. 

Předložený návrh plánovací smlouvy je zpracován podle výše zmíněné přílohy č. 13 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. Plánovací smlouva bude s žadateli uzavřena až po doložení všech příloh stanovených 
přílohou č. 13 vyhlášky (informace o parcelách formou LV, odhad nákladů, dohody s vlastníky, 
správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury, předpokládaný harmonogram výstavby aj.). 



Výše sankce je nastavena s ohledem na nulovou finanční účast města a rovněž na fakt, že žadateli jsou 
fyzické osoby nepodnikající a komunikaci i veřejné osvětlení nebude provozovat město, ale zůstane v 
majetku a provozu žadatelům. Sankce byla nastavena podle dříve uzavřených plánovacích smluv. 
Rozmezí sankcí se pohybovalo od 1 – 500 Kč, přičemž sankce 500 Kč/den byla zakotvována do smluv 
s developery. Vzhledem k tomu, že se jedná o fyzické osoby nepodnikající, infrastrukturu (komunikaci 
a veřejné osvětlení) si město nebude přebírat, žadatelé si je budou provozovat sami, byly sankce 
nastaveny ve výši 50 Kč/den.


