
Pořadové číslo:  29/3.6.3 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - "Plán společných zařízení" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy - "Plán společných zařízení" v k.ú. Lýsky dle 

přiložené situace. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor koncepce a strategického rozvoje  

Odbor koncepce a strategického rozvoje projednal  sporné body Komplexní pozemkové úpravy a 

sdělil následující stanovisko k plánu společných zařízení v k.ú. Lýsky a postupu při jeho schvalování . 

 

„Při zpracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) se nejprve původní návrh konzultuje se 

sborem zástupců, popřípadě jej připomínkují vlastníci pozemků, místní znalci. Dále je PSZ projednán 

se správci dotčených zařízení a DOSS (dotčený orgán státní správy). Po zapracování připomínek 

DOSS je předložen PSZ dotčeným orgánům k vydání stanoviska. Dále je PSZ předložen sboru 

zástupců ke schválení. Následně se všemi vyjádřeními a textovými i grafickými podklady je předložen 

PSZ k posouzení a schválení regionální dokumentační komisí. 

 

Pozemkový úřad předloží již schválený a způsobilý Plán společných zařízení předloží  (PSZ)  ke 

schválení zastupitelstvu obce.   

 

Schválený PSZ je podkladem pro zpracování návrhu nového umístění pozemků. 

 

Plán společných zařízení v k.ú. Lýsky byl zpracován 12/2016. Dne 19.1.2017 předložen DOSS k 

vydání stanoviska. Sborem zástupců byl schválen 3.1.2017 a dne 3.4.2017 byl schválen regionální 

dokumentační komisí. 

 



Pozemky, které jsou vedeny v současné době v katastru nemovitostí a jsou v obvodu pozemkové 

úpravy budou nahrazeny pozemky s odlišnou lokalizací a uspořádáním. Každý nově navržený 

pozemek musí být po ukončení pozemkové úpravy přístupný. Cestní síť, která je navržena dle 

schváleného PSZ není určena ke zpřístupnění pozemků vedených v současné době v katastru 

nemovitostí. Vždy se jedná o pozemky řešené v pozemkové úpravě, nikoli mimo pozemkovou úpravu.  

 

Návrh nového uspořádání pozemků je v současné době ve fázi přípravy a dle legislativy i metodických 

předpisů musí být s každým vlastníkem uskutečněno jednání a návrh pozemků odsouhlasen. 

 

Žádáme o odsouhlasení PSZ zastupitelstvem města co nejdříve, s ohledem na harmonogram prací 

komplexní pozemkové úpravy.“ 

 

Podle usnesení Rady města Přerova č. 745/69/7/2017 z 11.05.2017 proběhlo dne 26.05.2017 jednání 

zástupců statutárního města Přerova na Státním pozemkovém úřadě, pobočce v Přerově, kde byly 

vyjasněny sporné body dle původního stanoviska Odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr. 

Závěrem jednání bylo ze strany SPÚ přislíbeno, že v rámci přeparcelování pozemků posoudí 

zpracovatel možnost vymezení pozemku pro pomocnou přístupovou komunikaci, který by mohl být v 

budoucnu případně využit pro vybudování veřejně přístupné účelové komunikace po níž by byla 

vedena cyklotrasa. 

 

Na základě výše uvedeného Odbor koncepce a strategického rozvoje nemá námitky ke schválení Plánu 

společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lýsky. 

 

 

 

Rada města Přerova 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov Wurmova 2, 

jako místně příslušný správní úřad objednal vypracování projektové dokumentace na Komplexní 

pozemkovou úpravu v k.ú. Lýsky. Pozemková úprava řeší posouzení umístění pozemků jednotlivých 

vlastníků, jejich zpřístupnění a zajištění společných zařízení, kterými jsou zejména komunikace. 

  

V řešeném k.ú. Lýsky prochází silnice I/47 ve vlastnictví státu, silnice III/04723 a III/4724 ve 

vlastnictví Olomouckého kraje. Silnice 1/47 je dotčena hlavní a vedlejší polní cestou, zatrubněným 

propustkem a sjezdy. Dotčení vlastníci a správní orgány obdrželi návrh řešeného území, dokumentaci 

plánu společných zařízení. Na základě projektové dokumentace, která je také k nahlédnutí na odboru 

správy majetku a komunálních služeb se dotčené orgány vyjádřili. Dále bylo vydáno Magistrátem 

města Přerova dne 19.12.2016 Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci. 

  

Zpracovanému plánu společných zařízení ( PSZ, § 15, vyhlášky č.13/2014 Sb.) K PSZ se vyjadřuje a 

uplatňuje své požadavky mnoho orgánů a institucí. Plán společných zařízeni stanovuje opatření v 

oblasti dopravní – polní cesty, erozí půdy, vodohospodářských a ekologických opatření. PSZ se týká 

vlastníka pozemků zcela zásadně. Pokud není k dispozici státní půda nebo půda obce, podílí se na 

společných zařízeních půda vlastníků. Návrh PSZ se neprojednává s každým vlastníkem. Projednává 

se s orgány a sborem zástupců na kontrolních dnech. PSZ se schvaluje na veřejné schůzi zastupitelstva 

obce, kam vlastníci půdy nepřicházejí, neboť většinou žijí v různě vzdálených místech a nejsou členy 

zastupitelstva. Proto byly navržené stavby v rámci plánu společných zařízení projednány a 

odsouhlaseny sborem zástupců vlastníků nemovitostí. 



  

Po schválení Pozemkový úřad podle § 11. odst. 4 zákona zák. 13/2014 rozhodne o schválení návrhu 

pozemkových úprav, pokud s ním souhlasí aspoň 60 % vlastníků výměry pozemků. To znamená, i 

když vlastník odmítl podepsat návrh nového uspořádání pozemků, bude i v tomto případě závazný.  

Na základě schváleného návrhu se zpracuje digitální katastrální mapa s novými parcelními čísly, dle 

pozemkové úpravy, která se zapíše do katastru nemovitostí. Zájemcům se vytýčí a dle požadavku 

stabilizují vlastnické hranice pozemků v terénu.  

  

Na základě výše uvedených skutečností Státní pozemkový úřad, pobočka Přerov požaduje, aby návrh - 

Plán společných zařízení" (cestní sítě) pro nové uspořádání pozemků jednotlivých vlastníků v k.ú. 

Lýsky schválilo také Zastupitelstvo města Přerova. 

  

  

Předmětem předlohy pro projednání je schválení zpracované projektové dokumentace - je 

"Plán společných zařízení" v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lýsky  

 

 


