
Pořadové číslo:  3/3.6.2. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov v 

souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. 

Přerov v rámci realizace projektu "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov a ČR - Agenturou ochrany 

přírody a krajiny České republiky, se sídlem Praha, Kaplanova 1931/1, IČ: 629 335 91 ve znění dle 

přílohy č. 1. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 8. schůzi dne 23.1.2023 doporučila Zastuputelstvu města Přerova schválit 

uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Český rybářský svaz, z.s. , místní organizace Přerov, se sídlem U Rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 

75002, IČ: 18050387 (dále jen ČRS) je vlastníkem pozemku p.č. 6634 vodní plocha, rybník o celkové 

výměře 31563 m2 v k.ú. Přerov situovaném v lokalitě tzv. Staré rybníky" mezi místní částí Předmostí 

a Dluhonicemi. Na tomto pozemku se nachází vodní plocha rybníka a přilehlé plochy s přístupovou 

komunikací.  

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 6492/2 ostatní plocha o výměře 40276 m2 v k.ú. 

Přerov, který navazuje na pozemek p.č. 6634 v k.ú. Přerov s rybníkem. Pozemek není využívaný, je 



zarostlý náletovými dřevinami a je podmáčený.  

Pro zlepšení zadržení vody v krajině a posílení biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování 

početnosti druhů vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci a zvýšení estetického působení v 

krajině statutární město Přerov v minulosti prověřovalo možnost úprav pozemků v lokalitě tzv. "Staré 

rybníky". Záměr byl podpořen ČRS a v r. 2020 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace 

stavby „Revitalizace vodního systému v Předmostí“, která řešila úpravy rybníka spočívající v 

provedení údržbových prací na stávající rybniční soustavě - obnovení původní hloubky rybníka, 

opravě břehů, zřízení litorálního pásma v severní části rybníka a obnově štěrkového krytu komunikací 

na hrázích. Cílem této akce bylo obnovení funkce rybníka, pozvednutí ekologické hodnoty oproti 

stávajícímu stavu, biologické funkce rybníka, včetně vytvoření litorálního pásma jako ekotopu 

vodních a mokřadních rostlin a živočichů a v neposlední řadě optimalizace vodního režimu, rozvoj 

druhové rozmanitosti. Při zpracování dokumentace byly navrhované úpravy konzultovány se zástupci 

ČRS, kteří s realizací akce souhlasili s vědomím, že realizace projektu bude vyžadovat i do budoucna 

součinnost s ČRS. 

Dne 15.6.2020 uzavřelo statutární město Přerov a ČRS nájemní smlouvu, kterou ČRS přenechal městu 

do užívání na dobu určitou, do 1.7.2034, část pozemku p.č. 6634 (vodní plocha – rybník) o výměře 

22210 m2 v k.ú. Přerov za účelem zlepšení zadržení vody v krajině s cílem posílení přírodní a krajinné 

hodnoty lokality, pozvednutí její ekologické hodnoty, posílení biodiverzity se zaměřením na 

zachování a zvyšování počtu živočišných a rostlinných druhů vytvořením vhodných podmínek pro 

jejich existenci, zvýšení estetického působení v krajině a biologické funkce rybníka včetně vytvoření 

litorálního pásma jako ekotopu vodních a mokřadních živočichů, optimalizace vodního režimu a 

rozvoj druhové rozmanitosti ve vodním ekosystému. 

Realizace projektu „Revitalizace vodního systému v Předmostí“ byla realizována v r. 2021/2022 

statutárním městem Přerov za spolufinancování prostředků z individuální dotace, ze strany 

Ministerstva životního prostředí České republiky, jako poskytovatele dotace v celkové maximální výši 

5.818.583,- Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného v rámci programu 11531 - 

Operačního programu životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a 

krajinu, specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny. 

Po dokončení realizace projektu na jaře 2022 ČRS a statutární město Přerov, tak jak předem 

deklarovali, s vědomím významu a prospěšnosti realizace revitalizace a její finanční náročnosti, 

projevili vůli vzájemně spolupracovat s cílem zajištění užívání projektu v souladu s podmínkami 

poskytnuté dotace po celou dobu jeho udržitelnosti a uzavřeli dne 1.7.2022 smlouvu o spolupráci při 

plnění podmínek stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace. Tato smlouva řeší další užívání 

pozemku a obhospodařování vodní nádrže s tím, že ČRS se touto smlouvou zavazuje při užívání 

projektu dodržovat podmínky stanovené Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK) a 

poskytnout součinnost městu při plnění povinností plynoucích z poskytnuté dotace. Smlouva je 

uzavřena na dobu určitou do 1.7.2034. 

V současné době odbor řízení projektů a investic připravuje podklady pro závěrečné vypořádání akce 

vůči poskytovateli dotace. Dle podmínek dotace po dobu udržitelnosti realizovaného opatření má 

žadatel o dotaci za úkol dodržovat dosažený efekt podpory. Po uplynutí doby udržitelnosti se však na 

něj vztahuje pouze povinnost dodržovat podmínky zákonné ochrany zákonem chráněných druhů, v 

důsledku čehož by dle aktuální legislativy (dle § 58, odst. 2 a násl. zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny) mohl žadatel následně žádat finanční náhradu. Tak by nastala situace, kdy žadatel za 

veřejné prostředky vytvoří biotop pro zákonem chráněné druhy a po jeho osídlení druhy by si mohl 

nárokovat veřejné prostředky za vzniklou újmu v důsledku jeho omezení v rámci ochrany biotopu. Z 

tohoto důvodu poskytovatel dotace požaduje, aby se vlastníci pozemků, na nichž byl projekt 

"Revitalizace vodního systému u Předmostí" realizován, vzdali budoucích náhrad škody. Uzavřením 

dohody o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov, se statutární 

město Přerov, na neomezenou dobu vzdá práva na náhradu újmy dle § 58, odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny. Toto právo bude následně zapsáno do katastru nemovitostí jako právo 

věcné a bude působit i vůči případným budoucím vlastníkům pozemku. Právo na náhradu škody se 

vztahuje také na současné i budoucí nájemce pozemků. Pozemek p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov je dotčen 

realizací akce pouze z části - svahováním hráze rybníka a částí výústního objektu a je 

nepravděpodobné, že by městu v důsledku dodržování podmínek zákonné ochrany chráněných druhů 

na tomto pozemku vznikla škoda, ale uzavření dohody a vklad práva dle této dohody do katastru 



nemovitostí je podmínkou pro ukončení akce a získání finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že 

není možno určit předpokládanou výši této případné škody, bude pro právní jistotu uzavření dohody 

předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Přerova, v jehož vyhrazené pravomoci dle § 85, písm. f) 

zák. č. 128/2000 Sb o obcích je vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč. 

ČRS jako vlastník pozemku p.č. 6634 v k.ú. Přerov dotčeným realizací projektu uzavře také s AOPK 

dohodu o vzdání se práva náhrady škody a tato dohoda bude také přílohou závěrečného vypořádání 

akce.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření dohody o vzdání se práva 

vlastníka pozemku na náhradu škody, která je podmínkou pro plnění podmínek stanovených 

rozhodnutím o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Revitalizace vodního systému v 

Předmostí".  

 

 


