
Pořadové číslo:  23/6 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dohoda o ukončení plánovací smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření dohody o ukončení plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního 

města Přerova uzavřené dne 20.12.2010 mezi statutárním městem Přerovem na straně jedné a 

M*** K***, *** a *** R*** B***, *** *** jako žadateli na straně druhé, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 19.01.2015 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 a 

1217/2 v k. ú. Čekyně s účinností k 31.12.2016, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

 dne 24.11.2016 podala ZM, usnesením č. 2148/57/6/2016, návrh schválit uzavření dohody o ukončení 

plánovací smlouvy s účinností k 31.12.2016. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

dne 31.10.2016 doporučil ZM usnesením č. VPRID/27/04/2016  schválit dohodu o ukončení plánovací 

smlouvy uzavřené dne 20.12.2010 mezi Statutárním městem Přerovem a pí Martinou Kopšovou a Ing. 

Mgr. Robertem Bártou ve znění dodatku č.1 ze dne 19.01.2015. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Paní M*** K*** a pan R*** B***uzavřeli se statutárním městem Přerovem na základě usnesení ZM 

č. 1115/32/5/2010 ze dne 06.09.2010 plánovací smlouvu na vybudování nové veřejné infrastruktury 

bez finanční spoluúčasti města pro novostavby 6 rodinných domů na pozemku p. č. 1219 v k. ú. 

Čekyně. Plánovací smlouva byla vyžadována dle § 66 a 88 stavebního zákona k územnímu řízení na 

umístění novostaveb rodinných domů. 

  

Stavebníci se smluvně zavázali využívat nově vybudovanou infrastrukturu nejpozději od 31.12.2014. 

Vzhledem k odstoupení spoluinvestora a nemožnosti realizovat stavbu vlastními silami, požádali 

v říjnu 2014 o prodloužení termínu plnění plánovací smlouvy. Na základě usnesení ZM č. 39/2/8/2014 

ze dne 29.12.2014 byl mezi městem Přerovem, paní M*** K*** a panem R*** B*** uzavřen dodatek 

č. 1 Plánovací smlouvy, kterým se smluvní strany dohodly m.j. na změně termínu plnění smlouvy. 

Nově vybudovaná a změněná stávající veřejná infrastruktura měla být využívána nejpozději od 

31.12.2016. 

  

Na základě žádosti pí K*** a p. B***ze dne 27.10.2016 o ukončení plánovací smlouvy, připravil 

odbor koncepce a strategického rozvoje Dohodu o ukončení plánovací smlouvy. Žadatelé 

zdůvodnili svou žádost o ukončení smlouvy vysokou finanční náročností. V záměru výstavby 

rodinný domů hodlají pokračovat po nalezení spoluinvestora a aktualizaci původního projektu. 

Realizaci celého záměru jsou nuceni časově posunout. V případě nutnosti předložení plánovací 

smlouvy dle § 88 stavebního zákona by byla uzavřena nová plánovací smlouva. 
  

Dohoda o ukončení plánovací smlouvy, která byla vytvořena ve spolupráci s oddělením právním, je 

přílohou materiálu.  

 

 


