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Příloha 2 

 

Konečný zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova 
 

Předmět kontroly: 

Úkol uložený Zastupitelstvem města Přerova – usnesení ZM č. 493/17/10/2016 na základě 

podnětu náměstka primátora Ing. Petra Měřínského: 

 

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu 

realizace investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec“. 

 

Členové kontrolní skupiny: Mgr. Markéta Pospíšilová (vedoucí), MUDr. Jiří Hadwiger, Ing. 

Miloslav Skládal 

 

Vyjádření za Magistrát města Přerova: 

pan Miroslav Kašpárek, pracovník odboru správy majetku a komunálních služeb oddělení 

správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Úvod do problému: 

Na základě smlouvy o dílo č. 30/2015 ze dne 21. 10. 2015, uzavřené mezi 

zhotovitelem společností SISKO spol. s.r.o. a objednatelem Statutárním městem Přerov (dále 

jen „Město“), zastoupeným panem Mgr. Zdeňkem Vojtáškem, byla realizována tzv. „dočasná 

oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec“. Oprava se týkala místní komunikace v Újezdci, 

v ul. Ke Tmeni na pozemcích parc. č. 312/1  a parc. č. 448/1 v katastrálním území Újezdec u 

Přerova. Oba dotčené pozemky jsou ve vlastnictví České republiky. 

 

Následně zahájil Magistrát města Přerova (dále jen „Magistrát“) řízení o nařízení 

odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, neboť dle zjištění 

Magistrátu se jednalo o opravu vyžadující stavební povolení. Důvody, proč bylo pro účely 

této opravy třeba stavební povolení, jsou dva.  

 

Prvním důvodem je, že před vlastní realizací investiční akce neměla místní 

komunikace na předmětných pozemcích charakter stavby dle § 2 odst. 3 stavebního zákona. 

Ze stavebně technického hlediska šlo dle Magistrátu města Olomouce1  o určitý charakter 

zemského povrchu a pozemní komunikaci představoval spíše upravený terén, tvořený hlínou a 

zaježděným štěrkem. Povrch komunikace tak byl tvořen navrstvením přírodních materiálů 

tak, že nebylo možno stanovit jasnou hranici, kde končí pozemek a kde začíná stavba, nešlo 

určit konkrétní konstrukční vrstvy komunikace, ani kde začíná a končí vozovka, a kde začínají 

a končí krajnice. Magistrát města Olomouce tak došel k závěru, že na předmětných 

pozemcích neexistovala v okamžiku zahájení stavby stavba pozemní komunikace 

v terminologii stavebního zákona. Dle Magistrátu města Olomouce minimálně od května 

2012 ztratila komunikace charakter stavby a dříve zpevněná vrstva makadamu byla 

rozježděna a stala se součástí pozemku. Kromě toho došlo k rozšíření komunikace oproti 

stavu, v jakém byla před rokem 2012. Původně byla komunikace v délce 135,9 m a šířce 3,8 

m, nyní je komunikace dlouhá 200 m a široká od 3,0 m do 5,5 m. 

                                                           
1 Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce č.j. SMOL/174885/2016/OS/OP/Mar ze dne 15. 9. 2016, str.  5. 
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Oba dva pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako pozemky s využitím 

ostatní plocha určená k využití jako ostatní komunikace.  

Opravy komunikace (i kdyby na předmětných pozemcích existovala komunikace 

v terminologii stavebního zákona) byly provedeny nad rámec údržby komunikace, neboť 

provedené stavební práce spočívaly ve vybourání poškození vrchní vrstvy komunikace, 

odtěžení této vrchní vrstvy a následném zřízení nové vrstvy štěrkodrti, výškové úpravě 

odvodňovacích šoupat a poklopů šachet a jejich usazení, položení vrchní obrusné vrstvy a 

zřízení nových krajnic. Takovéto dílo nelze považovat za údržbu komunikace. Dílo naplňuje 

znaky stavby místní komunikace dle § 2 odst. 3 stavebního zákona. 

 

Druhým důvodem, proč bylo potřeba stavební povolení, je skutečnost, že oba dva 

pozemky, na nichž se místní komunikace nachází, nejsou ve vlastnictví Města, ale ve 

vlastnictví České republiky. Město započalo se stavbou, aniž by mělo od vlastníka jakýkoliv 

souhlas se stavbou. Této skutečnosti si bylo Město samozřejmě vědomo, neboť převod 

předmětných pozemků do svého vlastnictví řeší bezúspěšně již od roku 20102 (řeší oddělení 

majetkoprávní). 

 

Následně tedy Město podalo dne 13. 5. 2016 dodatečnou žádost o stavební povolení. 

Magistrát pak přerušil řízení o nařízení odstranění stavby do doby pravomocného ukončení 

řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby. Zároveň bylo Město vyzváno k doplnění své 

žádosti, kde mu bylo zejména uloženo předložit doklady prokazující vlastnické právo nebo 

právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému 

břemenu k dotčeným pozemkům. Městu byla k předložení těchto dokladů poskytnuta lhůta do 

31. 12. 2016, která následně byla prodloužena do 30. 6. 2017. V současné době tedy není 

známo, zda bude dodatečné stavební povolení vydáno, či zda bude nařízeno odstranění 

stavby.  

 

Dne 15. 9. 2016 bylo vydáno Magistrátem města Olomouce usnesení, kterým bylo 

rozhodnuto, že se Město svým postupem, kdy jako stavebník provádělo stavbu bez stavebního 

povolení, dopustilo správního deliktu a za jeho spáchání mu byla uložena pokuta ve výši 

70.000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí se Město odvolalo, ovšem jeho odvolání bylo Krajským 

úřadem Olomouckého kraje zamítnuto a rozhodnutí Magistrátu města Olomouce o uložení 

pokuty bylo potvrzeno.  

 

Kontrolní zjištění: 

 

Financování: 

Oprava komunikace Ke Tmeni byla stanovena jako priorita pro rok 2015 Místním 

výborem pro Místní část Přerov VI – Újezdec. Zároveň s rozhodnutím o realizaci bylo 

rozhodnuto u způsobu financování.   

Část byla financována z prostředků místní části – z rozpočtu pro rok 2015. Oprava 

komunikace Ke Tmeni byla součástí rozpočtu pro rok 2015. Rozpočet odsouhlasil e-mailem 

ze dne 29. 9. 2014 Mgr. Zdeněk Vojtášek (tehdejší vedoucí odboru správy majetku a 

komunálních služeb).  

Část byla financována rozpočtovým opatřením. Na základě žádosti o rozpočtové 

opatření ze dne 6. 10. 2015 došlo k převodu finančních prostředků na opravu havarijního 

stavu chodníku před školkou ve výši 164.300,- Kč na realizaci investiční akce Ke Tmeni. 

                                                           
2 Tento rok je uveden v rozhodnutí Krajského úřadu. Město schválilo převod předmětných pozemků do 
vlastnictví Města Zastupitelstvem města Přerova č. 441/11/3/2012 dne 16. 4. 2012. 
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Toto rozpočtové opatření bylo schváleno Radou města Přerova (Rozpočtové opatření č. 17, č. 

857/28/4/2015).  

Akce byla dofinancována částkou 150.000,- Kč, o kterou bylo zažádáno žádostí o 

rozpočtové opatření ze dne 21. 9. 2015. V žádosti bylo uvedeno, že o částku, která bude 

použita na dofinancování této opravy, bude ponížen rozpočet na rok 2016 místní části 

Újezdec. Obě žádosti o rozpočtové opatření podával Mgr. Vojtášek. Rozpočtové opatření bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Přerova dne 12. 10. 2015. Tato skutečnost je zřejmá i 

z návrhu na rozdělení finančních prostředků přidělených místní části Újezdec pro rok 2016.  

 

Výběr zhotovitele: 

K výběru zhotovitele na tuto stavbu byl proveden průzkum trhu, na základě kterého 

byl vybrán zhotovitel společnost SISKO spol. s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“) z důvodu podání 

nejnižší cenové nabídky. Jednalo se o uzavřenou veřejnou zakázku malého rozsahu do 500 tis. 

Kč.  Zhotovitel podal cenovou nabídku na částku 449.144,- Kč bez DPH. Tato částka byla 

sjednána také ve smlouvě o dílo a tuto částku Zhotovitel také vyfakturoval fakturou/daňovým 

dokladem ze dne 4. 12. 2015. Nebyly tedy provedeny žádné vícepráce ani méněpráce. 

 

Provádění díla: 

Stavba byla zahájena dle stavebního deníku zhotovitele dne 18. 11. 2015. Dílo bylo 

převzato oprávněným zástupcem Města dne 3. 12. 2015. Dílo tak bylo dokončeno v termínu 

sjednaném ve smlouvě o dílo. 

 

Problematické aspekty – stavební povolení:  

Problematickým aspektem celé investiční akce je skutečnost, že stavba byla provedena 

bez stavebního povolení i územního rozhodnutí, ačkoliv toto bylo zákonem vyžadováno a že 

stavba byla bez souhlasu vlastníka pozemků provedeno na pozemcích třetí osoby. 

 

Důvodem nutnosti vydání stavebního povolení pro tuto stavbu byly dvě skutečnosti, a 

to že se fakticky nejednalo o opravu malého rozsahu (opravu povrchu), kdy by nebylo potřeba 

žádat o stavební povolení. Naopak podle Magistrátu města Olomouce3 naplnilo dílo – dočasná 

oprava komunikace Ke Tmeni, znaky stavby ve smyslu ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona. 

Jednalo se o stavbu pozemní komunikace ve smyslu ust. § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona o 

pozemních komunikacích a ust. § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997 Sb. Jedná se tedy o 

stavbu nové veřejně přístupné dopravní cesty určené k užití silničními a jinými vozidly a 

chodci sloužící převážně místní dopravě na území obce k obsluze přilehlých nemovitostí. 

Město provedlo zcela novou stavbu, nikoliv opravu stavby stávající, ačkoliv v místě, kde se 

v minulosti stavba stejného druhu, charakteru a účelu nacházela, která však následně, 

pravděpodobně v důsledku zanedbání údržby, jako stavba přestala fakticky existovat4. 

 

Vzhledem k tomu, že realizace stavby pozemní komunikace o stavebně technických 

parametrech, které Městem nově vybudovaná komunikace naplňovala, nutně vyžaduje vydání 

územního rozhodnutí a následně vydání stavebního povolení dle § 108 odst. 1 stavebního 

zákona, Město v tomto ohledu pochybilo.  

 

                                                           
3 Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce č.j. SMOL/174885/2016/OS/OP/Mar ze dne 15. 9. 2016, str.  7 – 8. 
4 Stavba spočívala v provedení pozemní komunikace o délce 200 m a proměnlivé šířce pohybující se od 3,0 m 
do 5,5 m, položením konstrukční podkladové vrstvy vozovky ze štěrkodrti do výšky 0,25 m, na kterou byla 
položena vrchní obrusná asfaltová vrstva vozovky v tl. 6 cm, a provedením nezpevněné krajnice ze štěrkodrti a 
živičného recyklátu a výšková úprava odvodňovacích šoupat a poklopů šachet.  
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Město vycházelo v tomto ohledu z toho, že se jedná o opravu malého rozsahu (opravu 

povrchu) a k umocnění tohoto tvrzení nazvali tuto investiční akci „dočasná oprava“. Podle 

Ing. Dohnala (vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města 

Přerova) Město ani nežádalo o stavební povolení, protože stavbu považoval pouze za opravu, 

nikoliv za novou stavbu, neboť nemělo dojít k zásahu do jednotlivých konstrukčních vrstev5. 

Ze stejných důvodů nebylo žádáno ani o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. 

Vzhledem k tomu, že od začátku se počítalo s tím, že nebude žádáno o stavební povolení, 

nebyla pořízena ani projektová dokumentace. Ta byla vypracována až následně pro účely 

vydání dodatečného stavebního povolení. 

 Ing. Dohnal uvedl k důvodům, proč Město přistoupilo ke zhotovení komunikace 

v rozporu platnými právními předpisy, že stav cesty byl havarijní, v místě probíhala výstavba 

rodinných domů a vlastníci rodinných domů včetně složek integrovaného záchranného 

systému neměli zajištěn adekvátní a bezpečný přístup k nemovitostem. Rychlou opravu cesty 

požadoval po Městu také výbor místní části Přerov – Újezdec. Město tak chtělo vyjít občanům 

vstříc, a proto se rozhodlo situaci řešit. Pan Kašpárek k tomu Kontrolnímu výboru doplnil, že 

Město se snažilo komunikace téměř každoročně udržovat a to tak, že se vyjeté koleje a 

propady po uložení sítí částečně vysypávaly kamenivem. Toto řešení ale nebylo trvalé, 

komunikace se dostala vždy do původního neuspokojivého stavu. V ulici nejsou chodníky a 

zimní údržba byla vždy problematická. Dle pana Kašpárka tímto docházelo k devastaci 

majetku Města. 

 

O tom, jakým způsobem bude komunikace opravena, rozhodl podle pana Kašpárka 

Mgr. Zdeněk Vojtášek.  

 

Druhým důvodem, proč byla nutnost žádat o vydání stavebního povolení, byla 

skutečnost, která byla Městu známa, a to že pozemky, na kterých se komunikace nachází, 

nejsou ve vlastnictví Města, ale České republiky, která je pro tyto účely zastoupena Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Stavba tak byla 

provedena na pozemcích třetí osoby, přičemž Město nemělo ani souhlas vlastníka pozemků 

před tím, než se stavbou započalo. Tím, že Město provedlo stavbu komunikace bez 

stavebního povolení, zasáhlo do práv třetích osob, čímž porušilo, resp. ohrozilo veřejný zájem 

na ochraně práv a právem chráněných zájmům potencionálních účastníků stavebního řízení. 

ÚZSVM vyjádřil souhlas se stavbou až dodatečně a sdělil, že sice souhlasí se stavbou 

komunikace tak, jak byla provedena, ale žádá, aby jakékoliv další úpravy byly prováděny až 

poté, co bude realizován převod pozemků na Město. 

 

Město odůvodňovalo svůj postup v této souvislosti tím, že vyvíjelo snahy o převod 

předmětných pozemků do svého vlastnictví již od roku 2010. Toto ale Krajský úřad6 

nepovažoval za relevantní tvrzení, neboť tuto skutečnost lze považovat pouze za polehčující 

okolnost. 

 

 Městu byla skutečnost, že stavba může vyžadovat stavební povolení známa7. To, zda 

je stavební povolení potřeba, či nikoliv, ovšem se stavebním úřadem nekonzultovali. Dle 

vyjádření pana Kašpárka ale nyní zaujalo Město stanovisko, že jakoukoliv rekonstrukci, větší 

i menší opravy konzultují se stavebním úřadem, aby se vyhnuli opakování tohoto problému. 

 

Závěr: 

                                                           
5 Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce č.j. SMOL/174885/2016/OS/OP/Mar ze dne 15. 9. 2016, str.  4. 
6 Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 108658/2016 ze dne 21. 11. 2016, str. 8. 
7 E-mail pana Kašpárka na paní Hubáčkovou ze dne 15. 9. 2015 
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 Jak bylo rozhodnuto Magistrátem města Olomouce a shodně potvrzeno Krajským 

úřadem Olomouckého kraje, Město pochybilo tím, že provedlo stavbu bez platného 

stavebního povolení i územního rozhodnutí. Ani situace, kdy stávající komunikace byla 

v havarijním stavu neumožňujícím přístup vlastníků rodinných domů ke svým nemovitostem, 

není důvodem, aby Město provedlo stavbu v rozporu se stavebním zákonem. Přesto lze 

v tomto ohledu postup Města s ohledem na skutečnost, že se marně snažilo o převod 

předmětných pozemků do svého vlastnictví od roku 2012 a komunikace již přestávala být 

sjízdnou, pochopit. V žádném případě ale nelze postup Města označit za správný. Město je 

totiž v současné době v situaci, kdy mu byla uložena pokuta ve výši 70.000,- Kč a řízení o 

nařízení odstranění stavby je přerušeno. Město se tedy nevyhne nutnosti dořešení převodu 

předmětných pozemků do svého vlastnictví a je nyní tlačeno lhůtou, která byla prodloužena 

do 30. 6. 2017. 

 Pan Kašpárek sdělil Kontrolnímu výboru, že nyní zaujalo Město stanovisko, že 

jakoukoliv rekonstrukci, větší i menší opravy konzultuje se stavebním úřadem. 

 

Doporučení: 

Kontrolní výbor doporučuje konzultovat při všech stavebních akcích nutnost případného 

vydání stavebního povolení se stavebním úřadem. 

 

 

Vyjádření Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova je 

přílohou č. 9 tohoto zápisu. 

 

 

 

Mgr. Markéta Pospíšilová …………………………………………… 

 

MUDr. Jiří Hadwiger  ……………………………………………  

 

Ing. Miloslav Skládal  …………………………………………… 
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