
Pořadové číslo:  20/4.6.1. 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Mgr. Bc. Dagmar Šneidrová, referentka 

Název návrhu: 

Dodatek ke smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek, 

souhlas s odstraněním stavby na pozemku p.č. 15/3 v k.ú. Dluhonice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek uzavřené dne 11.02.2021 mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. Dodatkem 

se mění předmět plnění, když ze stavebního objektu S0 119 - MO komunikace ul. Na 

Trávníčku p.č. 1490, k.ú. Dluhonice a SO 120 – MO komunikace na p.č.1499, k.ú. Dluhonice 

byla v dokumentaci pro stavební povolení vyčleněna kanalizace místních komunikací jako 

samostatný objekt, který je nazván SO 121 Odvodnění komunikací. 

 

2. uděluje souhlas s odstraněním stavby bez čp/če, obč. vybavení, která je součástí pozemku 

p.č. 15/3 v k.ú. Dluhonice Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 56, 145 05 Praha 4 v souvislosti s realizací stavby "Dálnice D1, stavba 0136 

Říkovice - Přerov", jejímž je investorem. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.  

Současně upozorňuje, že faktickou demolici objektu je nutné zkoordinovat s výstavbou nového hřiště 

a s uzavřenými smlouvami s TJ Sokol Dluhonice - viz. důvodová zpráva. 

 

 

 



Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a 

centralizovaném zadávání veřejných zakázek uzavřené dne 11.02.2021 mezi statutárním městem 

Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 

4.   

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje  schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek. V původní smlouvě bylo odvodnění 

součástí SO 119, SO 120. Vzhledem k tomu, že se odvodnění projektově řeší samostatným objektem, 

je nutné v dodatku zmínit i nově vzniklý objekt SO 121 Odvodnění komunikací. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 68. schůzi dne 19.8.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit uzavření Dodatku č. 1 dle bodu prvního návrhu na usnesení a podala návrh udělit souhlas s s 

odstraněním stavby bez čp/če, obč. vybavení, která je součástí pozemku p.č. 15/3 v k.ú. Dluhonice 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 v souvislosti s 

realizací stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov", jejímž je investorem. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 15/1 ostatní plocha, p.č. 15/2 zahrada, p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada, p.č. 15/7 ostatní plocha, p.č. 

1145/12 ostatní plocha, p.č. 1145/13 zahrada, p.č. 1145/14 zahrada vše v k.ú. Dluhonice se nachází při 

ulici U Hřiště a jsou v majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., IČ: 61985252, se sídlem Dluhonice.  

Pozemky p.č. 1483 orná půda, p.č. 1484 zahrada, p.č. 1485 orná půda, p.č. 1486 orná půda a p.č. 1487 

orná půda vše v k.ú. Dluhonice se nachází na konci ulice K Nadjezdu a jsou v majetku statutárního 

města Přerova. 

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 má zájem připravit a 

realizovat stavbu „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov." Připravovanou stavbou je mimo jiné 

dotčeno stávající sportovní hřiště nyní již v majetku statutárního města Přerova. Výše uvedené 

pozemky a stavby tvořící areál hřiště v Dluhonicích statutární město Přerov nabylo do vlastnictví v 

roce 2020 na základě darovací smlouvy se spolkem TJ Sokol Dluhonice, z.s., IČ: 61985252, se sídlem 

Dluhonice, kdy současně byla uzavřena smlouva o výpůjčce na dobu určitou 29 dnů počínaje dnem 

provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch TJ SOKOL Dluhonice, z.s. a 

následně byla se spolkem TJ Sokol Dluhonice, z.s. uzavřena další smlouva o výpůjčce, a to na dobu 

určitou do 30.11.2020.  

  

K bodu 1. návrhu na usnesení: 
Statutární město Přerov dne 11.02.2021 uzavřelo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Smlouvu o spolupráci a centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek, jejímž předmětem je sjednání práv a závazků smluvních stran vzniklých v 

důsledku stavební činnosti ŘSD ČR, jejichž účelem je vypořádání škod vzniklých městu zajištěním 

vybudování a financováním nového sportoviště, zajištění koordinace činností smluvních stran při 

přípravě a realizaci nového sportoviště, zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a 

realizaci zadávacího řízení při výběru zhotovitele, zajištění finančních prostředků na realizaci nového 

sportoviště, zajištění koordinace činností smluvních stran při administraci případných dodatečných 

stavebních prací, realizovaných ve prospěch kterékoli smluvní strany v průběhu realizace, zajištění 



realizace nového sportoviště a zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví města. 

Nové sportoviště bude realizované v rozsahu náhrady 1:1 ke stávajícímu sportovišti, a to jak z hlediska 

velikosti a počtu jednotlivých částí sportoviště, tak i z hlediska jejich technických parametrů s 

promítnutím současných požadavků na bezpečnost a požadavků současně platných zákonných 

předpisů a norem. 

Na základě této smlouvy se město zavázalo k částečné úhradě realizace nového sportoviště, a to 

následujících stavebních objektů v souladu s projektovou dokumentací „DÁLNICE D1 0136 

ŘÍKOVICE-PŘEROV, PŘEMÍSTĚNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL DLUHONICE č. 

191630/1-4-00000-C002/0“ zpracovanou Ing. Ondřejem Blahou: 

  

SO 113 – Výtlak splaškové kanalizace 

SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu 

SO 117.4 – Veřejné osvětlení ulice Na Trávníčku 

SO 118 – Parkoviště 

SO 119 – MO komunikace ul. Na Trávníčku – prodloužení 

SO 120 – MO komunikace na p.č. 1499, k.ú. Dluhonice  

SO 108 – Altán pro účinkující 

  

V průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „Dálnice D1 0136 Říkovice – 

Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice“, z 02/2020, jejímž zpracovatelem je firma 

Iterplan – CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno vyvstaly skutečnosti, které bylo nezbytné řešit a jež 

mají dopad na předmět plnění. Z tohoto důvodu je nutné upravit předmět plnění, když ze stavebního 

objektu S0 119 - MO komunikace ul. Na Trávníčku p.č. 1490, k.ú. Dluhonice a SO 120 – MO 

komunikace na p.č.1499, k.ú. Dluhonice byla v dokumentaci pro stavební povolení vyčleněna 

kanalizace místních komunikací jako samostatný objekt, který je nazván SO 121 Odvodnění 

komunikací.  

Ve vazbě na skutečnosti uvedené výše se ŘSD dohodlo s městem na změně článku VII odst. 1 písm. b) 

smlouvy, který nově zní: 

  

b) Stavební objekty financované Městem: 

označení a název stavebního objektu  

SO 113 – Výtlak splaškové kanalizace 

SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu 

SO 117.4 – Veřejné osvětlení ulice Na Trávníčku 

SO 118 – Parkoviště 

SO 119 – MO komunikace ul. Na Trávníčku – prodloužení 

SO 120 – MO komunikace na p.č. 1499, k.ú. Dluhonice  

SO 108 – Altán pro účinkující 

SO 121 – Odvodnění komunikací  

V bodě 1. návrhu na usnesení je tak orgánům města předkládáno k rozhodnutí uzavření dodatku č. 1 

ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání reflektující tyto nové skutečnosti. Pro úplnost 

dodáváme, že tyto nově vzniklé skutečnosti vyvolají navýšení nákladů na straně města 2,9 mil. Kč. 

Odbor řízení projektů a investic požádal o posílení výdajového rozpočtu akce Odbor ekonomiky 

samostatným rozpočtovým opatřením dne 26.7.2021 o 2,9 mil Kč.   

K bodu 2. návrhu na usnesení: 
V souvislosti s přípravou podkladů pro realizaci stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov" 

požádala na základě plné moci udělené ŘSD ČR společnost Dopravoprojekt Brno a.s o souhlas s 

odstraněním stavby bez čp/če, obč. vybavenosti, která je součástí pozemku p.č. 15/3 v k.ú. Dluhonice. 

Tento souhlas je nyní vyžadován pro vyřízení ohlášení odstranění stavby pro stavební úřad. 

Tento odstraňovaný objekt se nachází pod estakádou SO 209 Estakáda v km 82,973 přes Bečvu a žel. 

trať Olomouc - Přerov. Jedná se o zděnou budovu bufetu s dřevěnými okny, pultovou střechou u 

házenkářského hřiště. Původně byla budova využívána jako šatna se sociálním zařízením, v zadní části 

je přistavěna garáž a nyní slouží převážně pro skladování. Stav objektu byl zhodnocen jako špatný. 

Cena obvyklá této budovy byla určena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Janem Dostálem dne 

10.8.2020 ve výši 283 286,-Kč.  



  

V souvislosti s tímto je nutno uvést, že součástí darovací smlouvy mezi městem a TJ Sokol Dluhonice 

zmiňované výše je také oprávnění TJ Sokol Dluhonice odstoupit od této darovací smlouvy v případě, 

že nové sportoviště nebude dokončeno, tj. že nesplní podmínky stanovené příslušnými právními 

předpisy pro jeho užívání, do 31.12.2021. Na žádost TJ Sokol Dluhonice je také součástí smlouvy 

ujednání o zákazu zcizení darovaných pozemků zřízeného jako právo věcné na dobu určitou do 

31.12.2022. 

Dle posledních informací z ŘSD se realizace nového sportoviště nachází ve fázi soutěžení zhotovitele, 

když toto výběrové řízení bude zahájeno po podpisu dodatku uvedeného v bodě 1. návrhu na usnesení. 

Na základě těchto skutečností doporučuje odbor MAJ souhlas s odstraněním stavby udělit a uzavřít s 

ŘSD smlouvu/dohodu, ve které bude samotné faktické odstranění stavby podmíněno koordinací s 

výstavbou nového sportoviště a dohod s TJ Sokol Dluhonice, příp. spojeno s náhradou škody v 

případě nerealizace nového sportoviště. 

  

Rada města Přerova projednala předložený návrh na usnesení na své 68. schůzi dne 19.8.2021 a podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném 

zadávání veřejných zakázek dle bodu prvního návrhu na usnesení a dále udělit souhlas s odstraněním 

stavby bez čp/če, obč. vybavení, která je součástí pozemku p.č. 15/3 v k.ú. Dluhonice Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 v souvislosti s realizací stavby 

"Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov", jejímž je investorem. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek uzavřené s ŘSD a udělení souhlasu s 

odstraněním stavby v k.ú. Dluhonice vše v souvislosti s realizací stavby „Dálnice D1, stavba 0136 

Říkovice - Přerov“.  

 

 


