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Vážený pane,

dne 5.9.2016 byla statutárnímu městu Přerov Vaše žádost evidovaná pod č.j. 
MMPr/112153/2016 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1) Zda byly poskytnuty (použity) jakékoli veřejné prostředky (prostředky města Přerova, 
popř. prostředky spravované městem Přerov) v souvislosti s výstavbou pozemní 
komunikace v místní části Čekyně na ul. Slunečná (dnes na pozemku p.č. 560 k.ú. 
Čekyně, kolaudačním rozhodnutím Městského úřadu v Přerově, Stavebního úřadu, č. 
21/2000 ze dne 27.11.2000)

2) Jaká částka takto byla poskytnuta?
3) K jakým povinnostem se stavebníci předmětné komunikace zavázali ve vztahu k městu?
4) Zda touto povinností byla mimo jiné povinnost převést pozemek pod místní komunikací 

do vlastnictví města?
5) Pokud stavebníci měli povinnost uvedenou pod bodem 4, proč dosud pozemek pod místní 

komunikací nebyl převeden do vlastnictví města?
6) Jaké všechny právní kroky byly ze strany města učiněny k tomu, aby stavebníci splnili 

povinnost uvedenou pod bodem 4.

K bodu 1)
V roce 2000 byla poskytnuta účelová dotace z Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury žadatelům na výstavbu technické infrastruktury - komunikace, veřejného 
osvětlení, kanalizace, vodovodu, pro 6 rodinných domů dnes stojících na ul. Slunečná

K bodu 2)
Celková výše poskytnutých prostředků činila 1.581.000,- Kč (z toho na výstavbu komunikace 
853.300,- Kč)

K bodu 3)
Stavebníci se zavázali, že poskytnuté finanční prostředky použijí ke sjednanému účelu a 
postupně předloží příslušné účetní doklady městu Přerov k proplacení. Dále se zavázali, že 



uzavřou s městem smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu jejímž předmětem 
bude bezúplatný převod stavby komunikace – obslužné a příjezdové, stavby kanalizace 
dešťové, rozvodu pitné vody, veřejného osvětlení a části pozemku dnes vedeného jako p.č. 
560 v k.ú. Čekyně, na které budou umístěny stavba komunikace, kanalizace dešťové, rozvodů 
pitné vody a veřejného osvětlení. 

K bodu 4)
Ano

K bodu 5)
Bezúplatný převod realizovaných staveb komunikace – obslužné a příjezdové, stavby 
kanalizace dešťové, rozvodu pitné vody, veřejného osvětlení byl realizován a tyto nemovité 
věci jsou majetkem statutárního města Přerova. Převod pozemku dotčeného komunikací nebyl 
dosud realizován. Při zaměření stavby komunikace po jejím dokončení bylo zjištěno, že došlo 
k posunu jejího umístění na další pozemky, které s ohledem na tehdejší informace a 
zpracovanou dokumentaci nebyly zahrnuty do Smlouvy o poskytnutí příspěvku a bylo nutno 
jednat se stavebníky o této nové skutečnosti. Vzhledem k tomu, že na pozemcích ve 
vlastnictví stavebníků (jejichž malé části byly ve skutečnosti zastavěny komunikací) vázla 
zástavní práva, k realizaci převodů nedošlo. Z důvodu zapsaných zástavních práv nebylo 
možno zapsat do katastru nemovitostí geometrický plán, kterým byly odděleny části pozemků 
dotčené komunikací.

K bodu 6)
Z textu v bodě 5) vyplývá, že v minulosti probíhala jednání se stavebníky s cílem naplnění 
závazku sjednaného Smlouvou o poskytnutí příspěvku. Tato jednání byla v letošním roce 
obnovena a jsou připravovány podklady pro převod pozemku pod komunikací do majetku 
města za dříve sjednaných podmínek.

Dále jste žádal o zaslání kopie dohody mezi městem Přerova a stavebníky předmětné 
komunikace, na základě niž měly být poskytnuty veřejné prostředky pro realizaci výstavby 
předmětné pozemní komunikace. Anonymizovanou kopii Smlouvy o poskytnutí příspěvku 
zasíláme v příloze.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dohnal, v.r.
                           vedoucí odboru správy majetku


