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

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu města Přerova 

JUDr. Petr Dutko, předseda Komise škodní 

 

Název návrhu: 

Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje neuplatnění náhrady škody ve výši 71.000,-- Kč po ***, jakožto bývalém vedoucím odboru 

správy majetku a komunálních služeb, vzniklou udělením pokuty za správní delikt ve výši 70.000,-- 

Kč a nákladů řízení ve výši 1.000,-- Kč za provedení dočasné opravy pozemní komunikace na 

pozemcích p. č. 312/1 a 448/1 vše v k. ú. Újezdec u Přerova (ul. Ke Tmeni) bez stavebního povolení 

Odborem správy majetku a komunálních služeb. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Tajemník Magistrátu města Přerova 

Tajemník Magistrátu města Přerova se ztotožňuje s návrhem Rady města Přerova neuplatnit náhradu 

škody ve výši 71.000,-- Kč po Mgr. Z. V., jakožto bývalém vedoucím odboru správy majetku a 

komunálních služeb. 

 

Odborová organizace 

Vzhledem k tomu, že náhrada škody není zaměstnavatelem uplatňována za žádným zaměstnancem 

statutárního města Přerova (Mgr. Z. V. již není zaměstnancem statutárního města Přerova), odborové 

organizaci se k této záležitosti nepřísluší vyjadřovat. 

 

Komise škodní 

Škodní komise prostudovala dodané podklady, a to popis škodní události zaslaný vedoucím odboru 

MAJ, konečný zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova a Rozhodnutí 

Krajského úřadu pro Olomoucký kraj, odboru dopravy a silničního hospodářství a doporučuje 



neuplatňovat náhradu škody vůči konkrétním zaměstnancům a nést ji plně z rozpočtu statutárního 

města Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 07.12.2017 obdržela škodní komise oznámení o vzniku škody o*** vedoucího odboru správy 

majetku a komunálních služeb 

V období od 18. 11. 2016 do 3. 12. 2016 provedl Odbor správy majetku a komunálních služeb 

dočasnou opravu pozemní komunikace na pozemcích p.č. 312/1 a 448/1, vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

(ul. Ke Tmeni) bez stavebního povolení. Pokutu za správní delikt uložil Magistrát města Olomouce. 

Pokuta za správní delikt činí 70.000 Kč a náklady řízení 1.000 Kč.  

  

Dle sdělení MAJ již v roce 2005 se na pozemcích p.č. 312/1 a p.č. 448/1 v k.ú. Újezdec u Přerova, 

obec Přerov nacházela pozemní komunikace, která byla rozhodnutím Městského úřadu Přerov, odboru 

dopravy ze dne 25.10.2005 č.j. 4702/02-SÚ zařazena do sítě místních komunikací. Vzhledem k tomu, 

že pozemky jsou vlastnictvím České republiky, právo hospodařit s nimi přísluší její organizační složce 

– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nemohl vlastník komunikace přistoupit ke 

kompletní rekonstrukci a rozhodl se proto až v roce 2015, kdy už byl stav komunikace naprosto 

havarijní, uskutečnit dočasnou opravu místní komunikace 

Správní orgán ve svém rozhodnutí postavil najisto, že bylo zasaženo do vlastnických práv třetích osob, 

a toto přičetl při stanovení výše sankce StMPr k tíži, aniž by si ověřil další, pro případ zásadní 

skutečnosti. Město Přerov již minimálně 6 let usilovalo o bezúplatný převod obou dotčených pozemků 

do svého vlastnictví, avšak marně. Je zarážející, že Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových z vlastní iniciativy vyzval již dne 1.7.2010 město Přerov, aby se vyjádřilo, zda 

má zájem o převod uvedených pozemků do svého vlastnictví vzhledem k tomu, že je na nich umístěna 

místní komunikace. Již z uvedeného dotazu tedy plyne, že Česká republika si byla existencí stavby 

komunikace na pozemcích vědoma. Statutární město Přerov se již v té době vyjádřilo k bezúplatnému 

převodu kladně.  

Do dnešního dne se však převod pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova z neznámých 

důvodů neuskutečnil, avšak havarijní stav komunikace se za minimálně 5 let (od r. 2010 do dne 

realizace opravy) rapidně zhoršil. V této souvislosti proto nezbývá než konstatovat, že laxním a 

liknavým přístupem státu, který nebyl v průběhu času schopen dohody na jakémkoli majetkoprávním 

vypořádání pozemků pod místní komunikací, a to ani uzavření smlouvy o právu provést stavbu, 

docházelo k markantnímu zhoršování technického stavu komunikace v ulici Ke Tmeni. MAJ uvádí, že 

s ohledem na výše popsané je tedy naprosto a jednoznačně vyloučeno, že by StMPr omezilo vlastníka 

pozemků ve svobodném nakládání s nimi, aniž by mu dalo předem možnost se k celé záležitosti 

vyjádřit. Dodatečné vyjádření vlastníka pozemků ze dne 14.6.2016 je tedy alibistické a s ohledem na 

zcela nepřiměřenou délku řízení o převodu pozemků irelevantní. 

Toto zhoršení není dáno pouhým užíváním komunikace jako takové a vlivem klimatických změn, ale 

zejména zásahem stavebníků, ať už soukromých osob nebo správců sítí. Ti všichni se svou stavební 

činností v ulici Ke Tmeni nemalou měrou podíleli na zhoršení technického stavu komunikace. Jejich 

stavby ale povoloval stavební úřad příslušnými rozhodnutími.  

Situace dospěla tak daleko, že komunikace se zejména v deštivém období a v období tajícího sněhu 

stávala průjezdnou jen s velkými obtížemi, a to zejména pro vozidla integrovaného záchranného 

systému a vozidla Technických služeb města Přerova s.r.o. Docházelo k velmi častým stížnostem 

obyvatel místní části Přerova Újezdce na sjízdnost a schůdnost této komunikace, obraceli se na veřejné 

činitele Statutárního města Přerova a i na příslušné úředníky Magistrátu s žádostí o opravu tohoto 

havarijního stavu.  

Ve vztahu k uvedenému dále nutno konstatovat, že obec se musí ke svému majetku chovat v souladu s 

ust. § 38 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), když pro posuzovaný případ zásadní je odst. 

1 a 2 uvedeného ustanovení. „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími 

zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování 

a rozvoj svého majetku“ a dále „Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, 



odcizením nebo zneužitím“. V posuzovaném případě však vzhledem k již uvedenému, tedy k 

liknavému přístupu státu uzavřít jakoukoli dohodu o majetkoprávním vypořádání pozemků však 

účastníkovi nezbylo, než přistoupit k provedenému řešení, kdy od samého počátku případ pojal jako 

dočasnou opravu. Ve prospěch této argumentace mimo jiné svědčí i to, že stávající stavebně technické 

provedení komunikace bylo pojato spíše jako oprava jejího povrchu, přičemž jakékoli jiné řešení, 

například navrstvení štěrku či jiného materiálu by z časového hlediska a dopravního významu 

komunikace situaci nevyřešilo. Tato vrstva by byla opět rozježděna dle klimatických podmínek 

pravděpodobně ve velmi krátkém časovém horizontu, neboť komunikace je poměrně často zatěžována 

těžkou technikou – zemědělskými stroji a vozidly Technických služeb města Přerova s.r.o.  

K argumentu správního orgánu (viz str. 10 rozhodnutí) o tom, že StMPr zasáhlo i do práv a právem 

chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich, MAJ konstatuje, že právě tito 

vlastníci žádali a naléhali na město, aby přistoupil alespoň k dočasné opravě komunikace, když není 

možno dosáhnout dohody o majetkoprávním vypořádání pozemků s vlastníkem. Do dnešního dne se 

proti stávávajícímu řešení komunikace v ul. Ke Tmeni žádný ze zákonem vymezených účastníků 

řízení nevymezil, ani správnímu orgánu nedoručil podnět k zahájení příslušného řízení. 

Dále uvádíme, že StMPr opravovalo komunikaci, která historicky komunikací byla a minimálně od 

roku 2005 je zařazena do sítě komunikací správním rozhodnutím. S ohledem na stávající územní plán 

města Přerova jednoznačně MAJ konstatoval, že uvedené pozemky jsou zařazeny mezi plochy 

stabilizované (zastavěné a stavební pozemky). MAJ proto namítá, že dočasnou opravou havarijního 

stavu komunikace nedošlo ke změně parametrů stavby ani ke změně účelu užívání stavby. S ohledem 

na neexistující dokumentaci původního stavu (správní orgán chybně vycházel z fotodokumentace 

umístěné na webových stránkách http://google.cz/maps, která zachycuje stav ke květnu 2012, nikoli 

však k době vzniku stavby). 

  

Z výše uvedeného vyplývá, že zásah do komunikace byl od prvopočátku vnímán jako údržba 

komunikace a odstranění havarijního stavu. Postupem *** došlo k eliminaci dalších škod na majetku 

obce.  

  

Škodní komisí bylo zjištěno, že dne 14. 9. 2015 byl tehdejším vedoucím odboru MAJ *** po 

předchozím projednání s panem náměstkem ***delegován úkol, jehož předmětem bylo zpracování 

výzvy pro dodavatelské firmy (byly osloveny 4 firmy). Úkolem byl pověřen referent ***který však 

upozornil *** emailem na to, že se jedná o pozemek ve vlastnictví státu. Dne 21. 9. 2015 byla *** 

podepsána žádost o rozpočtové opatření na částku 150.000 Kč na dofinancování dočasné opravy 

havarijního stavu místní komunikace ul. Ke Tmeni v Újezdci. Dne 21. 10. 2016 byla s vybranou 

dodavatelskou firmou podepsána smlouva o dílo. 

  

Z výše uvedených podkladů škodní komise dovodila, že škoda ocenitelná v penězích na straně 

statutárního města Přerova jakožto zaměstnavatele ve výši 71.000,- Kč vznikla a konstatovala, že 

odpovědným za vznik škody se jeví osoba ***správy majetku a komunálních služeb *** 

Formální pochybení bylo tedy seznáno, na druhou stranu je nutné brát ohled na vyšší zájem 

bezpečnosti a zdraví obyvatel dotčené místní části, což odůvodňuje i toto formální protiprávní chování 

*** S přihlédnutím k okolnostem v daném případě se dá říci, že ***jednal v krajní nouzi, kdy by 

ponecháním komunikace v původním stavu mohla vzniknout materiální škoda či hůře újma na zdraví 

obyvatel. Škodní komise zdůrazňuje, že postupem*** došlo také k eliminaci dalších škod na majetku 

obce, jejichž výše by značně převýšila i udělenou pokutu ze strany stavebního úřadu a doporučuje 

neuplatnit vůči ***náhradu škody ve výši 71.000,-Kč.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh Rady města Přerova na řešení škodní události 

Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni ve výši 71.000,- Kč dle doporučení Komise škodní.  

 

 


