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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 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru

Název návrhu:

Plánovací smlouva 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší usnesení č. 213/8/6/2015 ze dne 13.7.2015, kterým bylo schváleno uzavření plánovací 
smlouvy.

2. schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi 
statutárním městem Přerovem a žadateli panem P***M***, trvalým bydlištěm ***, 75002 
Přerov, paní L*** R***, bytem ***, Přerov I-Město, 75002 Přerov, manželi Mgr. J*** K*** 
a Mgr. B*** K***, bytem ***, Přerov I-Město, 75002 Přerov, manželi M*** Ch*** a D*** 
Ch***, ***, Přerov I-Město, 75002 Přerov na vybudování nové veřejné infrastruktury na 
pozemcích p. č. 1026, 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec u Přerova.

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

na svém 20. zasedání dne 25. 4. 2016, usnesením č. VPRID/20/03/2016:
1. doporučil ZM schválit uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města 
Přerova na vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemcích p. č. 1026, 1027/7 a p. č. 1028 v k. 
ú. Újezdec u Přerova, mezi statutárním městem Přerovem a staviteli rodinných domů.
2. doporučil bezúplatný převod vybudovaného veřejného osvětlení do majetku města.

Rada města Přerova



doporučila na svém 43. zasedání dne 5. 5. 2016 zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 213/8/6/2015 ze 
dne 13.7.2015, kterým bylo schváleno uzavření plánovací smlouvy a rovněž doporučila uzavřít 
plánovací smlouvu. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

doporučuje schválit uzavření plánovací smlouvy v předloženém znění a to s ohledem na skutečnosti 
uvedené v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města schválilo dne 13.7.2015 uzavření plánovací smlouvy usnesením č. 13/8/6/2015, 
mezi městem a stavebníky rodinných domů (RD) v rozvojové lokalitě pro bydlení U Montáže, v 
Újezdci. Smlouva nebyla doposud naplněna. Podpis plánovací smlouvy je podmíněn vyřešením 
napojení infrastruktury na pozemky a sítě ve vlastnictví města (pozemky p.č. 1026 a 1028 v k.ú. 
Újezdec), uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a vyřešením úhrady nákladů 
za spotřebovanou el. energii pro veřejné osvětlení (VO) s odborem MAJ.
Plánovací smlouva se uzavírá v souladu se Stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.), § 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, pokud se záměr 
dotýká veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce, nebo smlouvy s příslušnými 
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury…“ Z uvedeného vyplývá, že žadatel nemůže 
obdržet územní rozhodnutí na rodinný dům na svém pozemku bez uzavření předmětné plánovací 
smlouvy nebo před dokončením a vydáním kolaudačního souhlasu ke všem stavbám dopravní a 
technické infrastruktury k tomuto budoucímu rodinnému domu.

Předmětem plánovací smlouvy jsou změny (ve smyslu úprav a napojování) na stávající veřejné 
infrastruktuře a budování nové veřejné infrastruktury v majetku obce (veřejné komunikace, veřejného 
osvětlení) bez finanční spoluúčasti města. Smlouva schválená zastupitelstvem města v 7/2015 zároveň 
obsahovala ujednání, že
• město se nezavazuje převzít a provozovat nově vybudovanou veřejnou infrastrukturu (účelovou 
komunikaci a veřejné osvětlení) a 
• žadatelé se zavazují provozovat nově vybudovanou veřejnou infrastrukturu (komunikace a 
osvětlení), ponechat vybudovanou komunikaci veřejně přístupnou a umožnit napojení pokračování 
veškeré jimi vybudované veřejné infrastruktury vč. přípojek sítí pro budoucí stavby rodinných domů 
na okolních pozemcích.

V následujícím období od 7/2015 stavebníci RD projednávali s majetkoprávním oddělením podmínky 
napojení na VO města, dotčení pozemků města atd. Při ponechání veřejného osvětlení (VO) v majetku 
stavebníků RD a napojení tohoto VO na stávající VO města, by bylo obtížně řešitelné dokladování 
revizí cizího zařízení i přeúčtování nákladů. Z tohoto důvodu odbor MAJ navrhl převod nově 
budovaného VO do vlastnictví města. Odbor MAJ předložil Radě města materiál o bezúplatném 
převodu VO do majetku města s kladným doporučením Komise pro záměry. Rada města dne 
17.3.2016 doporučila ZM usnesením č. 1364/40/7/2016 schválit bezúplatný převod veřejného 
osvětlení do majetku města a schválit zřízení služebnosti veřejného osvětlení ve prospěch města, také 
RM schválila ve prospěch VaK Přerov zřízení služebností vedení vodovodu a kanalizace k tíži 
pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p.č. 1026 a 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova.



Z důvodu zajištění souladu usnesení RM č. 1364/40/7/2016 (v bodě 1. RM podává ZM návrh 
schválit bezúplatný převod VO) ze dne 17.03.2016 a schválenou (doposud nenaplněnou) 
plánovací smlouvou, byla plánovací smlouva znovu předložena dne 25.4.2016 Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu. Výbor usnesením č. VPRID/20/03/2016 doporučil ZM schválit 
uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova na vybudování nové 
veřejné infrastruktury na pozemcích p. č. 1026, 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec u Přerova, mezi 
statutárním městem Přerovem a staviteli rodinných domů, a doporučil bezúplatný převod 
vybudovaného VO do majetku města.

Následně odbor ROZ předložil dne 5.5.2016 Radě města nové znění plánovací smlouvy, a to vč. 
převodu VO do majetku města. 

Závěr: Tento materiál se schválením uzavření plánovací smlouvy úzce souvisí s majetkoprávním 
materiálem, předkládaným v bodě 3.3.2 - majetkoprávní záležitosti, pod názvem Bezúplatný 
převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení vybudované na části 
pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova, a Zřízení věcného břemene -
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u 
Přerov.

Plánovací smlouva je vzhledem k rozsahu jejích příloh, přiložena k této předloze bez těchto jejích 
příloh.


