
Pořadové číslo:  23/3.6.3. 

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 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – splaškové 

kanalizace a vodovodu v místní části Dluhonice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje bezúplatný převod splaškové kanalizace "SO 113 Výtlak splaškové kanalizace“ na 

pozemcích p.č. 495, p.č. 1053/1 a p.č. 1490 vše v k.ú. Dluhonice a vodovodu „SO 116 – Prodloužení 

vodovodního řadu“ na pozemcích p.č. 495, p.č. 1053/1 a p.č. 1490 vše v k.ú. Dluhonice z vlastnictví 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390 do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390 (jako budoucím dárcem) a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena na základě výzvy 

budoucího dárce doručené budoucímu obdarovanému nejpozději do 3 měsíců po dokončení stavby 

"SO 113 Výtlak splaškové kanalizace“ a „SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu“. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své 79. schůzi dne 17.2.2022  projednala záležitost bezúplatného převodu 

splaškové kanalizace a prodloužení vodovodního řadu do majetku města dle návrhu na usnesení.  O 

výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno předkladatelem při 

projednávání tohoto materiálu.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

V rámci akce „Kompenzace Dluhonice“ bude provedeno přemístění sportovního areálu v MČ 

Dluhonice. Součástí této stavby je i realizace stavebních objektů SO 113 – Výtlak splaškové 

kanalizace a SO 116 Prodloužení vodovodního řadu, kdy investorem bude ŘSD. Po dokončení budou 



tyto sítě převedeny do majetku města a následně budou předány do správy společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov a.s.  

 

Důvodová zpráva: 

V rámci akce “KOMPENZACE DLUHONICE”, kterou mají být zmírněny negativní dopady stavby 

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov na občany místní části Dluhonice se připravuje přemístění 

sportovního areálu v místní části Dluhonice do lokality Na Trávníčku v místní části Dluhonice. 

Součástí této stavby je také i realizace stavebních objektů SO 113 – Výtlak splaškové kanalizace a SO 

116 Prodloužení vodovodního řadu, kdy jejich investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390. 

  

SO 113 Výtlak splaškové kanalizace řeší odkanalizování lokality, kde se bude realizovat stavba 

nového sportovního areálu. Nová tlaková splašková kanalizace v délce 281,5 m bude napojena do 

stávající jednotné kanalizace na ulici Na Trávníčku.  

  

SO 116 Prodloužení vodovodního řadu - řeší zásobování nového sportovního areálu vodou. Jedná se o 

prodloužení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu v ul. Na Trávníčku.  

  

Po dokončení budou tyto sítě převedeny do majetku města a následně budou předány do správy 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Pro realizaci obou stavebních objektů vydala 

společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. kladné stanovisko k projektové dokumentaci pro 

stavební řízení.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390 (jako budoucím dárcem) a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena na základě výzvy 

budoucího dárce doručené budoucímu obdarovanému nejpozději do 3 měsíců po dokončení stavby 

"SO 113 Výtlak splaškové kanalizace“ a „SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu“. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán bezúplatný převod budoucích úseků vodovodu a 

kanalizace - prodloužení řadů, které budou realizovány ŘSD v rámci stavby nového sportovního 

areálu v lokalitě Na Trávníčku v místní části Dluhonice.  

 

 


