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SOUHLAS č. 14/2020 

S ODSTRANĚNÍM STAVBY 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, jako 

stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru 

odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 17.01.2020 podal vlastník stavby 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle, 

které na základě plné moci zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., zast.předsedou 

představenstva Ing.Alešem  Trnečkou, MBA,zastoupený zmocněncem 

ČO 46347488, Kounicova 271/13, Veveří, 602 00  Brno 2 

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona 

v y d á v á   s o u h l a s 

s odstraněním stavby 

D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov 

SO 007 - Demolice zahradních domků v Přerově - Předmostí 

Přerov, Přerov II-Předmostí 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 616 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 592 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 471 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 473 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 511 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 422 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 478 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 555 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 838 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním 

území Předmostí. 

 

Způsob provedení bouracích prací: 

Soubor odstraňovaných objektů se nachází v prostoru budoucího SO 104 MÚK Přerov - sever stavby Dl 

0136 Říkovice-Přerov. Množství zahradních domků se nachází na území zahrádkářské kolonie. Celkově se 

jedná o 9 staveb. Stavby jsou ve vlastnictví navrhovatele a dle podkladů neobsahují azbest. Stavby se 

nacházejí na katastrálním území Předmostí a přístup k nim je možný z účelových komunikací. Přístupy na 

pozemky samotnou činností bouracích prací nebudou dotčeny. Pozemky jednotlivých demolovaných 

objektů jsou oploceny a toto oplocení bude odstraněno. Objekty určené k demolici se před demoličními 

pracemi odpojí od inženýrských sítí. Demolice se provedou postupným rozebíráním jednotlivých objektů 

od shora dolů včetně základů a všech zpevněných ploch v jejich blízkosti a oplocení. Demolovaný 

materiál bude odvezen a uložen na skládku. 

Jedná se o tyto zahradní domky: 

- č.ev. 66 - Rekreační chata postavená na pozemku p. č. St. 616. Jedná se o podsklepenou přízemní 

stavbu se strmou sedlovou střechou, s využitím pro podkroví, spodní zděná část je samostatně 

přístupná ze zahrady, vrchní stavba je dřevěná oboustranně obíjená, vnitřní schůdky do podkroví, 

plechová krytina, elektřina 380 V, betonová podlaha. Stavba postavena kolem roku 1980 
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odhadovaného stáří cca 35 let, před 8 lety dodatečná kolaudace stavby. Zastavěná plocha 1. NP je 

13,02 m2. 

- č.ev. 61 postavená na pozemku p. č. St. 592. Pozemek p. č. 633/33 je oplocen a nachází se na něm 

trvalé porosty. Jedná se o zděnou, podsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím, bez podkroví. 

Stavba byla postavena asi v roce 1982. Stavba není napojena na inženýrské sítě. Zastavěná plocha 1. 

NP je 16,07 m2. 

- č. ev. 20 - Zahrádkářská chata postavená na pozemku p. č. St. 471, vedlejší stavby a venkovní úpravy 

na pozemku p. č. 633/25 tvořící příslušenství zahrádkářské chaty č. ev. 20 a trvalé porosty na něm 

umístěné. Pozemek p. č. 633/25 je oplocen a nachází se na něm trvalé porosty, vedlejší stavby a 

venkovní úpravy. Jedná se o dřevěnou, podsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím, bez 

podkroví. Stavba byla postavena asi v roce 1982. Stavba je napojena na městský vodovod a rozvod 

elektřiny. Zastavěná plocha 1. NP je 18,12 m2. 

- č. ev. 70 - Zahrádkářská chata postavená na pozemku p. č. St. 473, vedlejší stavby a venkovní úpravy 

na pozemku p. č. 633/25 tvořící příslušenství zahrádkářské chaty č. e. 412. Pozemek p. č. 633/24 je 

oplocen a nachází se na něm trvalé porosty. Jedná se o dřevěnou, podsklepenou stavbu s jedním 

nadzemním podlažím, s asymetrickou střechou využívající podkroví. Stavba byla postavena asi v 

roce 1982. Stavba je napojena na městský vodovod a rozvod elektřiny. Zastavěná plocha 1. NP je 

22,65 m2. 

- č. ev. 23 - Rekreační chata postavená na pozemku p. č. St. 511, studna na pozemku p. ě. 633/18, 

příslušenství rekreační chaty č. ev. 23 na pozemku p. č. 633/18. Pozemek p. č. 633/18 je oplocen a 

nachází se na něm studna a trvalé porosty. Jedná se o dřevěnou, podsklepenou stavbu s jedním 

nadzemním podlažím a podkrovím upraveným k účelovému využití. Stavba byla postavena v roce 

1985. Stavba je napojena na rozvod elektřiny. Zastavěná plocha 1. NP je 15,73 m2. 

- č.ev. 22 - Postavená na pozemku p. č. St. 422, příslušenství na pozemku p . č. 633/17. Jedná se o 

zděnou, podsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím neupraveným k účelovému 

využití. Stavba byla postavena v roce 1984. Stavba je napojena na městský vodovod a rozvod 

elektřiny. Zastavěná plocha 1. NP je 57,55 m2. 

- č. ev. 32 - Zahrádkářská chata postavená na pozemku p. č. St. 478. Na pozemku se dále nachází 

žumpa, pískoviště, sušák na prádlo, rám na houpačku, zpevněné plochy, inženýrské sítě. tj. venkovní 

úpravy. Jedná se o zděnou, podsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím a bez podkroví. 

Stavba byla postavena asi v roce 1982. Stavba je napojena na městský vodovod a rozvod elektřiny. 

Zastavěná plocha 1. NP je 19,32 m2. 

- č. ev. 426 - Zahrádkářská chata na pozemku p. č. St. 555, studna na pozemku p. č. 633/12 a 

příslušenství zahrádkářské chaty na pozemku p. č. 633/12. Jedná se o dřevěnou, podsklepenou 

stavbu s jedním nadzemním podlažím bez podkroví. Stavba byla postavena asi v roce 1982. Stavba je 

napojena na rozvod elektrické energie. Zastavěná plocha 1. NP je 18,20 m2. 

- č.ev. 44 - Zahrádkářská chata postavená na pozemku p. č. St. 838, studna na pozemku 633/12. Jedná 

se o dřevěnou, nepodsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím a bez podkroví. Stavba byla 

postavena asi v roce 1980. Stavba není napojena inženýrské sítě. Zastavěná plocha 1. NP je 24,74 

m2. 

Poučení: 

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno 

stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník 

odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru.  

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. 

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi. 

 

 

 

Otisk úředního razítka                                       Ing. Lukáš Janalík 

                                                                   referent oddělení stavebního úřadu 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen. 
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Obdrží: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle, kteé je doručováno 

prostřednictvím zástupce Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t 

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným  Bratrská č.p. 

709/34, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, 

státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, 

vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11  Přerov 

 

Vlastní ad/a 


