
Pořadové číslo:  27/3.3.3. 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného 

osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                            

2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované 

na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - 

pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Plánovací smlouva - lokalita Kozlovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 213, 

p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R*** 

Š***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o 

budoucí darovací smlouvě mezi panem R*** Š***, bytem *** (jako budoucím dárcem) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží 

budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové 

vedení veřejného osvětlení včetně 6 ks sloupů, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí 

darovací smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 



2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

komunikace vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R*** Š***, bytem *** do majetku statutárního města 

Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R*** 

Š***, bytem *** (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 2. Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode 

dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání stavby 

komunikace, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

3. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 723/14 orná půda o výměře 21 m2 a p.č. 722/8 

orná půda o výměře 640 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova do majetku statutárního města 

Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R*** 

Š***, bytem *** (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 3.  

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží 

budoucímu obdarovanému doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání dokončené stavby komunikace a současně doklad o vlastnictví pozemku 

p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací 

smlouvy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

4. schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi 

statutárním městem Přerovem a žadatelem R*** Š***, IČ:68928955, *** na vybudování 

nové veřejné infrastruktury - veřejně přístupné komunikace, chodníku a veřejného osvětlení 

na pozemcích p. č. 723/8, 723/14, 722/8, 718/3, 213 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

5. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

1., 2., 3. a 4. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 66. schůzi konané dne 6.4.2017, kdy podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod do majetku statutárního města Přerova -

veřejného osvětlení, komunikace a dotčených pozemků v rozsahu a za podmínek dle bodů 1. - 3. 

návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova dne 06.04.2017  podala usnesením č. 2562/66/5/2017 Zastupitelstvu města 

Přerova návrh schválit uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti města. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu dne 28.11.2016 doporučil ZM schválit uzavření plánovací 

smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova za upřesnění podmínek přebírané 

infrastruktury do majetku města příslušnými odbory magistrátu. 



 

Důvodová zpráva: 

Informace k 1., 2. a 3. bodu usnesení:  

Pozemek p.č. 213 ostatní plocha o celkové výměře 4427 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova tvoří 

komunikace a přilehlé veřejné plochy ulice Lány v místní části Kozlovice. Pozemek p.č. 723/8 ostatní 

plocha o výměře 677 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova tvoří komunikace a přilehlé veřejné plochy ulice 

Květná v místní části Kozlovice. Oba uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Pozemky p.č. 723/14 orná půda o výměře 21 m2, p.č. 722/8 orná půda o výměře 640 m2 a pozemek 

p.č. 718/3 orná půda o výměře 66 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova navazují na pozemek p.č. 723/8 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova (v majetku města) a tvoří prodloužení ulice Květná v místní části Kozlovice.  

Pozemek p.č. 723/14 v k.ú. Kozlovice u Přerova je ve vlastnictví pana R*** Š***, ***. Pozemky p.č. 

718/3 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova jsou v současné době ve vlastnictví společnosti 

AGENTURA H + N v.o.s., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Komunardů 442/16. Pan Šimara předložil 

odboru majetku smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou se společností AGENTURA H + N 

v.o.s, .na základě které se stane vlastníkem m.j. i těchto pozemků.  

Pan R*** Š***, bytem *** má záměr vybudovat infrastrukturu pro budoucí lokalitu rodinných domů 

situovaných na pozemcích mezi ulicemi Lány a Květná a to v rámci stavby „Inženýrské sítě a 

komunikace pro lokalitu výstavby RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“. Uvedená stavba navazuje 

na zrealizovanou I. etapu, kdy byla vybudována komunikace a sítě pro nové rodinné domy v ul. 

Květná a kterou také budoval p. Š***. Stavba zahrnuje vybudování nového úseku komunikace – 

prodloužení ulice Květná včetně chodníku, zpevněných ploch a zeleně, prodloužení vodovodu a 

vybudování přípojek vodovodu pro jednotlivé domy, kanalizace a přípojek pro jednotlivé domy a 

veřejného osvětlení.  

Stavba zasahuje do pozemku p.č. 213 a p.č. 723/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova (ve vlastnictví 

statutárního města Přerova) a do pozemku p.č. 723/14 (ve vlastnictví stavebníka) a pozemků p.č. 722/8 

a p.č. 718/3 (převod těchto pozemků do majetku stavebníka bude realizován na základě uzavřené 

budoucí darovací smlouvy se stávajícím vlastníkem). Pan Š*** předložil dokumentaci uvedené stavby 

k územnímu řízení a požádal statutární město Přerov o souhlas s jejím umístěním na pozemcích města. 

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu bylo schváleno Radou města Přerova na 64. schůzi dne 

2.3.2017. Smlouva byla uzavřena dne 6.3.2017. 

  

Pan Š*** požádal na odboru koncepce a strategického rozvoje o uzavření plánovací smlouvy, kdy tato 

žádost byla projednána Výborem pro plán, rozvoj, investice a dopravu (VPRID) dne 28.11.2016. 

VPRID doporučilo uzavření plánovací smlouvy schválit bez finanční účasti statutárního města Přerova 

za upřesnění podmínek přebírané infrastruktury do majetku města příslušnými odbory magistrátu. 

  

Koordinační skupina projednala záležitost na 21. jednání dne 24.11.2016 a 3. jednání dne 3.2.2017, 

kdy s souhlasila s navrženým umístěním sítí v rámci stavby na pozemcích v majetku města a s jejich 

budoucím převzetím do majetku města. 

  

Komise pro záměry projednala záležitost na 28. zasedání dne 22.3.2017, kdy doporučila Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatné převody nemovitých věcí do 

majetku města v rozsahu a za podmínek dle bodů 1., 2., a 3. návrhu usnesení a schválit zřízení 

služebností ve prospěch statutárního města Přerova. 

  

Místní výbor Kozlovice nemá k realizaci záměru námitek. 

  

Odbor správy majetku v současné době zpracovává Zásady výstavby technické infrastruktury určené 

pro následný převod do majetku statutárního města Přerova. Zásady stanovují technické podmínky na 

přebíraný majetek (komunikace, veřejné osvětlení, zeleně, mobiliáře atd). Odbor správy majetku by 

byl na základě těchto zásad přítomen na kontrolních dnech během realizace staveb a vyjadřoval by se 



ke všem stupňům projektové dokumentace. Dle rozhodnutí orgánů města by převody objektů 

infrastruktury byly realizovány buď bezplatně, nebo za symbolickou úhradu. Převody dotčených 

pozemků a služebnosti ve prospěch města by byly realizovány bezplatně. 

  

Technické podmínky pro převzetí staveb infrastruktury vybudované panem Š***jsou již nastaveny v 

souladu s těmito zpracovávanými zásadami. Pan Š*** nabídl městu převod infrastruktury a dotčených 

pozemků bezplatně a také služebnosti ve prospěch města by byly zřízeny bezplatně. S ohledem na 

výhledový záměr p. Šimary (v případě zájmu o bydlení v této lokalitě ze strany občanů) pokračovat v 

budování infrastruktury a přípravě pozemků pro další rodinnou zástavbu – další prodloužení ulice 

Květná, navrhl, aby pozemek p.č. 718/3 orná půda o výměře 66 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na 

které se bude nacházet koncová část nově vybudované komunikace – obratiště (a která se po 

vybudování stane na základě darovací smlouvy majetkem města), nebyl součástí nabídky převodu 

městu, ale byla zde zřízena pouze služebnost komunikace ve prospěch města. Pan Šimara sdělil, že 

uvedený pozemek by po realizaci tohoto budoucího záměru také převedl bezplatně městu. Uložení 

kanalizace a vodovodu v pozemcích ve vlastnictví města bude také ošetřeno zřízením služebností, kdy 

uzavření příslušných smluv schválila Rada města Přerova na 66. schůzi dne 6.4.2017. 

  

Informace k 4. bodu usnesení - Plánovací smlouva: 

  
Odbor rozvoje obdržel dne 15. 11. 2016 žádost p. R*** Š***, IČ: 68928955, *** (dále jen "žadatel") 

o uzavření plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné infrastruktury (vybudování komunikace, 

chodníku a veřejného osvětlení) na pozemcích parc. č. 213, 723/8, 723/14, 722/8, 718/3 a v k.ú. 

Kozlovice u Přerova bez finanční účasti statutárního města Přerova pro novostavby rodinných domů 

na pozemcích parc. č. 718/5, 719/4, 720/4, 721/4,722/6, 722/7, 718/4, 719/3, 720/3, 721/3, 722/4, 

722/5, 718/2, 719/2, 720/2, 721/2, 722/2, 722/3 vše v k. ú. Kozlovice u Přerova. 

  

Záměrem žadatele je zainvestovat část lokality určené územním plánem pro rodinné bydlení. V rámci 

plánovací smlouvy je řešena pouze veřejná dopravní a technická infrastruktura (vybudování 

komunikace, chodníku a veřejného osvětlení), která se dotýká infrastruktury ve vlastnictví obce. 

Ostatní technická infrastruktura (tj. vodovod a kanalizace) bude řešena samostatnými smlouvami s 

příslušnými správci sítí. 

  

Plánovací smlouva je definována v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebním zákoně). Žádost o uzavření plánovací smlouvy byla podána 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, pokud se záměr dotýká veřejné dopravní a 

technické infrastruktury ve vlastnictví obce, ...“ Z uvedeného vyplývá, že žadatel nemůže obdržet 

územní rozhodnutí na rodinné domy v lokalitě určené pro bydlení bez uzavření předmětné plánovací 

smlouvy nebo před dokončením a vydáním kolaudačního souhlasu ke všem stavbám dopravní a 

technické infrastruktury k těmto budoucím rodinným domům. 

  

Předložený návrh plánovací smlouvy je zpracován podle přílohy č. 13 prováděcí vyhlášky stavebního 

zákona č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti. Odbor koncepce a strategického rozvoje se s žadatelem 

dohodl na znění předmětné plánovací smlouvy, která je přílohou této předlohy, ale vzhledem k 

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

Uzavření plánovací smlouvy je podmíněno předložením Smlouvy o právu provést stavbu na 

pozemcích města a Smlouvy o budoucí smlouvě darovací, ve které se žadatel zaváže převést 

vybudovanou infrastrukturu městu a zároveň dodržovat městem stanovené zásady pro převod nově 

budované infrastruktury do majetku města.  

  

Žádost o uzavření plánovací smlouvy byla předložena k projednání na Výbor pro plán, rozvoj, 

investice a dopravu dne 28.11.2016. Výbor svým usnesením č. VPRID/28/03/2016 doporučil ZM 



schválit uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi statutárním 

městem Přerovem, R*** Š***, IČ: 68928955, ***, na vybudování nové veřejné infrastruktury na 

pozemcích p.č. 722/8, 718/3, 213 v k.ú. Kozlovice určené pro novostavby rodinných domů, za 

upřesnění podmínek výstavby přebírané infrastruktury do majetku města příslušnými odbory 

magistrátu (např. odbor MAJ). 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod infrastruktury pro 

nové rodinné domy v ul. Lány a Květná v místní části Kozlovice a to veřejného osvětlení a 

komunikace, včetně pozemků pod touto komunikací a uzavření plánovací smlouvy pro výstavby 

této infrastruktury bez finanční účasti města.  

 

 


