
Pořadové číslo:  2/3.6.3. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní dráha Čekyně" -  na 

části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemku a spolkem AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 

533751, jako stavebníkem, kterou statutární město Přerov uděluje spolku AUTO KLUB PŘEROV – 

město v AČR souhlas s umístěním a provedením stavby "Vyhlídková plošina sportovní dráha 

Čekyně" na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí v rozsahu dle dokumentace, kterou zpracoval 

Ing. Jan Juříček, a která se stane ve smyslu ust. § 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, součástí pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí. Součástí smlouvy je ujednání, že spolek 

AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR nebude v souvislosti se zřízením stavby požadovat po 

statutárním městu Přerov úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zřízením stavby." 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

K žádosti byla zaslána samostatná stanoviska zástupců jednotlivých odborů, kdy obecně nebylo ke 

stavbě námitek. Dne 12.8.2022 bylo ke stavbě vydáno kladné koordinované stanovisko. Odbor 

koncepce upozornil na skutečnost, že jedna varianta dle zpracované Studie proveditelnosti sítě 

cyklistických komunikací propojujících místní části s Přerovem počítá s vedením trasy podél stávající 

komunikace do Čekyně. Projektová dokumentace pro tuto stavbu není dosud zadána ani zpracována. Z 

předložené dokumentace a prověřením v katastru nemovitostí bylo ověřeno, že mezi tělesem 

komunikace na p.č. 532 v k.ú. Čekyně a plochou zeleně s biokoridorem na p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí 

je dostatečná plocha pro umístění cyklostezky a tedy tato s navrhovanou stavbou vyhlídkové věže 

nekoliduje. 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 2. schůzi dne 7.11.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Spolek AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ: 

00533751 (dále jen AUTOKLUB) užívá na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 17.11.1992, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 20.3.2003. 

dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008, dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014, dodatku č. 6 ze dne 9.11.2016 a 

dodatku č. 7 ze dne 30.3.2020, pozemky, které jsou součástí areálu přerovské rokle. Pozemky v areálu 

přerovské rokle jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova a AUTOKLUB zde vybudoval a 

provozuje závodní a tréninkovou motokrosovou trať pod názvem CROSS ARÉNA PŘEROV. 

Výpůjčka je sjednána na dobu určitou do 31.12.2035. 

Dle výše citované smlouvy jsou předmětem výpůjčky pozemky p.č. 426/9 ostatní plocha o výměře 

106597 m2, p.č. 426/18 ostatní plocha o výměře 7381 m2, p.č. st. 824 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 181 m2 vše v k.ú. Předmostí, tj. pozemky o celkové výměře 114159 m2. 

Členové a příznivci AUTOKLUBU se snaží, aby závodiště plnilo svou dlouholetou funkci, a i za 

pomoci dotací areál zvelebují a udržují. Pořádání závodů zde má tradici a zvyšuje propagaci nejen 

statutárního města Přerova, ale i celého Olomouckého kraje, které se tak dostávají do povědomí 

mnoha lidí - nejen příznivců moto sportu - v ČR i v Evropě. AUTOKLUB má zájem na dlouhodobém 

zachování a rozvoji areálu, který poskytuje zázemí pro motoristické akce, tréninkové plochy pro 

integrovaný záchranný systém a další volnočasové aktivity. 

V roce 2020 došlo k úpravě podmínek smlouvy, kdy byly upraveny podmínky a plnění osazovacího 

plánu, pro informaci AUTOKLUB doložil splnění další etapy výsadeb v souladu s upravenou 

smlouvou dodatkem č.7. 

AUTOKLUB v rámci zlepšení a zkvalitnění využití areálu jednak pro uživatele amatéry a jednak 

profesionály a pro pořádání závodů, se souhlasem města a s využitím finančních prostředků z 

dotačních programů m.j. Olomouckého kraje, realizuje úpravy v areálu. V r. 2021 byla v rámci stavby 

"Rekonstrukce a inovace zabezpečení areálu CROSS Arena Přerov" provedena výměna stávajícího 

oplocení areálu a doplněn stávajícího kamerový systém o další kamery a v rámci stavby „ 

Rekonstrukce sociálního zázemí, skladovacích prostor a zázemí pro činovníky pro paddock B“ došlo k 

doplnění stávajícího sociálního zázemí o jeden kontejner. V letošním roce realizoval AUTOKLUB 

stavbu "Rekonstrukce a inovace zabezpečení areálu CROSS Arena Přerov - II. etapa“, v rámci které 

byla provedena výměna stávajícího oplocení ve spodní části areálu a doplněn stávající kamerový 

systém o dalších 5 ks kamer. Dále byla provedena rekonstrukce mycích boxů v parkovišti závodních 

strojů.  

V této souvislosti byla v areálu - na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí - umístěna vyhlídková 

plošina - jako dočasná stavba. AUTOKLUB nyní požádal o souhlas s umístěním nové vyhlídkové 

plošiny, jako trvalé stavby, která bude umístěna tak, aby nezasahovala do prostoru vymezeného 

územním plánem pro plochy krajinné zeleně s umístěním biokoridoru. AUTOKLUB předložil 

projektovou dokumentaci stavby "Vyhlídková plošina sportovní dráha Čekyně". Stavba vyhlídkové 

plošiny je navržena jako ocelová konstrukce nepravidelného pětiúhelníku. Je založena na základových 

pasech z betonu, kdy výška pasů je přizpůsobena terénu a tvoří součást objektu opěrné stěny. 

Konstrukce plošiny je z ocelových profilů, podlaha je tvořena pororoštem, zábradlí je ocelové s výplní 

tahokov. Stavba není napojena na inženýrské sítě.  

Pro umístění a provedení uvedené stavby vydá statutární město Přerov souhlas formou smlouvy o 

právu provést stavbu. Poté bude moci spolek požádat o vydání stavebního povolení. Uvedená stavba 

není stavbou, která je předmětem zápisu do katastru nemovitostí, ale jde o stavbu spojenou se zemí 

pevným základem, která se stane ve smyslu ust. § 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník součástí pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova. Smluvní 

strany se dohodly, že stavebník nebude v souvislosti se zřízením předmětné stavby na dotčeném 



pozemku požadovat po vlastníkovi pozemku úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se 

zřízením předmětné stavby, tj. náklady stavby, které jsou kryty přírůstkem hodnoty dotčeného 

pozemku, sestávající zejména z nákladů na materiál a pracovní úkony. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu vyhlídkové plošiny v areálu přerovské rokle, kterou má zájem realizovat stávající 

uživatel areálu spolek AUTOKLUB.  

 

 


