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USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. 9. 2009 

 
 

800/25/1/2009 Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. září 2009 
 
2. schvaluje Bc. Ivo Kropáče a pana Jindřicha Valoucha za ověřovatele 25. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

801/25/2/2009 Územní plán města Přerova - vydání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona               
č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu, v platném znění: 
 
 
1. ruší Územní plán sídelního útvaru Přerov, schválený usnesením č. 95/8/6 Městského 

zastupitelstva dne 13.12.1995, 
 
2. ruší Regulační plán Přerov - Újezdec, schválený usnesením č. 180/9/5 Zastupitelstva města 

Přerova dne 27.11.2003, 
 
 
a za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dále 
podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
 
 
3. schvaluje vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu města 

Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 
 
4. nevyhovuje námitce pana M.T., proti vymezení plochy pro odpadové hospodářství                   

a nadregionálního biokoridoru č. 143 podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení,          
a jeho přílohy č. 1 

 
5. vydává Územní plán města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 

tohoto návrhu na usnesení, 
 
6. pověřuje Odbor rozvoje průběžným vyhodnocováním Územního plánu města Přerova             

v souladu s ustanovením § 55 a s ohledem na § 54 odst. 5 stavebního zákona, podle důvodové 
zprávy tohoto návrhu na usnesení. 
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802/25/3/2009 Digitalizace kina Hvězda - rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného 
ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3699 5 Ostatní záležitosti bydlení, 
komunálních služeb a územního 
rozvoje (infrastruktura) 

7 289,6 - 2 103,2 5 186,4 

 5 Projektové dokumentace (koncepce 
a rozvoj) 

6 457,5 - 1 000,0 5 457,5 

3322 5 Investiční akce (org. 500117 - 
Zámek Přerov - VII. etapa - parkán 

1 600,0 - 1 000,0 600,0 

3313 5 Investiční akce (org. 500139 - 
Digitalizace kina Hvězda) 

0,0 + 4 103,2 4 103,2 

 
 
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový 
program 

42 114,8 - 2 103,2 40 011,6 

 
 

V Přerově dne 21. 9. 2009 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
       primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Ivo Kropáč 
      člen Rady města Přerova 
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