
Pořadové číslo:  33/3.6.2. 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „Místní komunikace 

Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „místní 

komunikace Vinary – Popovice“ v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, 

jako vlastníkem věci a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4, IČ: 65993390 ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 17. jednání dne 22.9.2017 nezaujala v této věci jednoznačné stanovisko. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 35. zasedání dne 18.10.2017 doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody dle návrhu usnesení. 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 80. schůzi dne 2.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dohody dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pro realizaci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník byly s investorem této stavby 

Ředitelstvím silnic a dálnice ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (dále 

jen ŘSD) uzavřeny již v roce 2012 dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na místních a 

účelových komunikacích v majetku statutárního města Přerova, které v rámci stavby Dálnice D1 ŘSD 

přemístí případně upraví na své náklady. 

V případě stavebního objektu SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – Popovice, nad níž je 

budován dálniční most SO 204, k uzavření této dohody nedošlo a to z důvodu původních požadavků 

města pro zajištění prostoru pro výhledový průjezdný profil pro budoucí předpokládanou úpravu 

(rozšíření) silnice Vinary-Popovice pod tímto dálničním mostem. Zástupci ŘSD upozorňovali, že ŘSD 

nemůže hradit náklady na zlepšení stávajícího stavu - tedy rozšíření stávající místní komunikace 

Vinary-Popovice a záležitost byla předmětem dalších jednání. 

Na jednání dne 2.6.2015 za přítomnosti zástupců vedení města došlo k dohodě, že město ustoupí od 

tohoto požadavku a ŘSD naopak přijme závazek vůči městu, že v případě realizace úpravy stávající 

místní komunikace Vinary-Popovice, bude souhlasit s realizací této úpravy pod dálničním mostem SO 

204 a související úpravou Vinarského potoka. V rámci této stavby nesmí dojít k dotčení základové 

konstrukce dálničního mostu SO 204.  

ŘSD následně zpracovalo projekt realizační dokumentace stavby z ledna 2017, dle které je stavba SO 

120 „Úprava místní komunikace Vinary – Popovice“ prováděna. Nyní ŘSD zaslalo upravené znění 

dohody k projednání a schválení v orgánech města. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření Dohody o úhradě škody 

způsobené provozní činností na věci místní komunikace Vinary – Popovice, kterou se ŘSD 

zavazuje provést na své náklady přemístění části místní komunikace Popovice-Vinary v rámci 

stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou.  

 

 


