
Pořadové číslo:  41/3.6.1. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Souhlas s demolicí  stavby bez čp/če , která je součástí pozemku p.č. 807/2 v k.ú. Přerov 

v majetku statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. si vyhrazuje rozhodnout o demolici stavby bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku 

p.č. 807/2 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje demolici stavby bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 807/2 zast. 

plocha a nádvoří v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova. Demolice bude 

provedena investorem stavby a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, v rámci přípravy stavby I/55 Přerov – průtah centrem, 

1. etapa na náklady investora. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit demolici stavby.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina záležitost z časových důvodů neprojednala.  

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry tuto záležitost z časových důvodů neprojednala.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala žádost na 97. schůzi dne 9.8.2018 a podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova  schválit demolici – dle návrhu usnesení. 



 

Důvodová zpráva: 

Pozemek, jehož součástí je stavba bez če/čp se nachází v ul. Škodova a je v majetku statutárního města 

Přerova. Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

zajišťuje pro ŘSD Olomouc jako investora, inženýrskou činnost pro stavbu I/55 Přerov – průtah 

centrem, 1. V této souvislosti se společnost obrátila na statutární město Přerov se žádostí o zajištění 

chybějícího podkladu pro správní řízení ve věci povolení demolice průmyslové haly v areálu JUTY v 

rámci výše uvedené stavby. 

Jedná se o odstranění průmyslové haly, nacházející se na pozemku p.č. 807/2 v k.ú. Přerov podle 

dokumentace bouracích prací SO 021-06 Demolice průmyslové haly v areálu JUTY, parc. č. 807/1, 

807/2, 7289/31 a 7289/32, kterou z technických důvodů není možné odbourat částečně pouze pro trasu 

I/55. Jednotlivé bloky haly jsou vzájemně technicky propojeny. Pozemek i budova je ve vlastnictví 

města Přerova. Pozemek p.č. 807/2 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba bez 

čp/če, jiná stavba, nabylo do majetku statutární město Přerov v rámci připravované stavby I/55 Přerov 

– průtah centrem, 1. etapa na základě kupní smlouvy ze dne 30.3.2004. 

  

Žádost o povolení odstranění byla již podána. Stavebnímu úřadu v Přerově a byla doložena smlouva o 

výpůjčce pozemků pro tuto stavbu, která byla uzavřena dne 27.9.2017 mezi statutárním městem 

Přerova jako půjčitelem a ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 – Nusle jako vypůjčitelem, ve 

které je uveden i pozemek p.č. 807/2 v k.ú. Přerov. Stavební úřad požaduje písemný souhlas vlastníka 

budovy s jejím odstraněním. Jelikož se jedná o majetek obce, je třeba, aby o této demolici rozhodly 

orgány města. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je souhlas s demolicí 

budovy bez čp/če v majetku statutárního města Přerova, která je součástí pozemku p.č. 807/2 v 

k.ú. Přerov v ul. Škodova v areálu JUTY.  

 

 


