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USNESENÍ  z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. května 2008 

 

342/15/1/2008 Zahájení, schválení programu 15. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  rozšířený program 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            

5. května 2008 
 
2. schvaluje Ing. Otakara Smejkala a MUDr. Michala Chromce za ověřovatele 15. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 
 

 

343/15/2/2008 Územní plán města Přerova - podklady pro vypracování pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění: 
 
1. schvaluje vyhodnocení stanovisek, námitek, připomínek a požadavků (viz. příloha), která 

obsahuje zdůvodnění navrhovaných řešení 
 
2. rozhoduje o námitkách vlastníků pozemků a staveb z hlediska zájmu města, jako pořizovatele 

územního plánu takto: 
 2.1. Požadavku Ing. P.T., který podal žádost o vymezení území pro těžbu štěrkopísků o 

celkové rozloze 6,36 ha  na  pozemcích p.č. 1219, 1220, 1221, 1277, 1161, 1162 a 
části pozemku p.č. 1158 v k.ú. Žeravice, z nichž pozemek p.č. 1162 o rozloze cca 2,02 
ha je v jeho vlastnictví spolu s manželkou Z.. 

  Námitce na vymezení lokality pro těžbu se nevyhovuje 
 

2.2. Požadavku J.P., který podal žádost o vymezení jeho pozemku p.č. 458 (GP) Újezdec u 
Přerova  o rozloze 1,09 ha pro občanskou vybavenost.                            

  Námitce na vymezení pozemku pro občanskou vybavenost se nevyhovuje. 
  
3. vyhovuje námitkám vlastníků pozemků a staveb:  
 
žadatel p.č./k.ú. požadavek 
SALIX MORAVA a.  
Revoluční 30, Horní Moštěnice 

367/8, 370/2 a -268/2 Lověšice u 
Přerova  

dopravní závod s recyklační 
linkou 
 

Z.Ch.   a  
V.Ch. 
 

5926/1, 5926/2 a 5926/3 Přerov nesouhlas s návrhem biocentra 
01.4.02 Z 
 

L.P.,  
Ž.S.,  

411  
Předmostí 

zemědělsky využívanou půdu  

Společnost REGA Přerov a.s. 
Dr. Skaláka 1459/7, Přerov 

2655/1 
Přerov 

sportovní areál 

Hallexo CZ, s.r.o. 
Kojetínská 358/71, Přerov 

809 
Kozlovice 

strojírenskou výrobu 

Mgr. N.A. 
Ing. K.K. 

5466/13 
Přerov 

rodinné domy 

Linde Gas, a.s. 6025/17, 6025/3, 6025/4, průmyslovou výrobu 
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U Technoplynu1324, Praha 6025/2, 6004/2, 6004/3 
Přerov 

Pramen 7 plus, spol. s r.o. 
Čechova 2, Přerov 

711 
Předmostí 

plochu smíšenou obytnou 

REKORD, s.r.o. 
Na Zábraní 1, Přerov IV  
Kozlovice 

106/1, 106/3, 106/4, 106/7, 
106/10 a 106/24 
Kozlovice 

průmyslovou výrobu 

 
 
- nevyhovuje námitkám vlastníků pozemků a staveb a požaduje zachovat stávající zeleň: 
 
E.  a  R.D. 
 

2655/2, 2655/4 a 2655/5  
Přerov 

občanská vybavenost 
 

 
 
4. souhlasí s vyhodnocením a řešením námitek v rámci zpracování návrhu územního plánu pro 

tyto žadatele: 
 
žadatel p.č./k.ú. požadavek 
J.P.,  
 

458  
Újezdec u Přerova 

nesouhlasí s návrhem místní 
komunikace  

G.M. 
 

75/1 a 75/2 
Popovice 

rodinné domy 

G.M. 
 

200/3 
Vinary   

rodinné domy 

B.  a  P.H. 200/4 
Vinary 

rodinné domy 

 
 
- nesouhlasí s vyhodnocením a řešením námitky v rámci zpracování návrhu územního plánu 

pro žadatele a požaduje zachovat stávající zeleň: 
 
Prelax, spol. s r.o. 
Za Mlýnem 2/602, Přerov 

4547 
Přerov 

požadavek zástavby občanskou 
vybaveností 
 

 
 
5. nevyhovuje námitkám vlastníků:  
 
žadatel p.č./k.ú. požadavek 
Ing. H.K.,  871/3 

Újezdec u Přerova 
neopodstatněný, týká se řešení 
vyplývající z regulačního plánu 
Přerov-Újezdec 

V.H.  
 

-805/5, -805/6,  
-805/7 a -376/2 
Předmostí 

nesouhlas s umístěním  
areálu SSÚD pro dálnici D1 – 
02.2.03-D 

Kovomont Přerov - spol. s r.o. 
Olomoucká 459/48, Přerov 

-376/1 
Předmostí 

nesouhlas s umístěním  
areálu SSÚD pro dálnici D1 – 
02.2.03-D 

TJ Spartak Přerov, Bezručova 4 
Přerov 

4784/2, 4784/4 a 
5010/2  
Přerov 

poskytování služeb 
 

M.T. 
 

890/12 
Dluhonice 

nesouhlas s využitím pozemku 
jako odkaliště a.s. Precheza 
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M.T. 
 

517 (GP) 
Dluhonice 

nesouhlas s vedením dálnice 

 
 
6. rozhoduje o variantním řešeních záměrů v území takto: 
 6.1. Lokalitu ´Želatovských kasáren´ stanovit pro plochu smíšenou obytnou místo 

specifické plochy pro armádu, kdy z přípisu Ministerstva obrany, č.j. 224-3/2007/DP-
8201 ze dne 1.3.2007 adresovaného primátorovi Města Přerova vyplývá, že areál by 
měl být stávajícími vojenskými složkami opuštěn. 

 
 6.2. Dopravní propojení sil. III/04724 směr Prosenice (ul. Osmek) se silnicí 1/47  směr 

Ostrava řešit jako sdruženou stezku pro cyklisty a pěší s uspořádáním pro přejezdy 
havarijních vozidel  

 
7. schvaluje podněty vyplývající z rozvojových záměrů a dokumentů města: 
 7.1. Do sítě místních komunikací přemostění řeky Bečvy v místě bývalého Tyršova mostu 

nezařadit 
 
 7.2. Do ploch občanské vybavenosti plochu stávající veřejné zeleně a tržiště na Žerotínově 

náměstí nezařadit 
 
 7.3. Do ploch občanské vybavenosti stávající plochu veřejné zeleně Na marku (kino Jas) 

nezařadit 
 
 7.4. Celou lokalitu ležící východně stávajících areálů a.s. Stavareál a Montáže v k.ú. 

Újezdec do ploch rodinného bydlení zařadit 
 
 7.5. Do sítě místních komunikací zařadit místní obslužnou komunikaci vedenou paralelně    

s ul. Polní podél železniční trati k zajištění dopravní obsluhy areálů Damza a.s., 
Baumax, ZZN a.s., Moravia Metal a.s., z důvodu řešení Mimoúrovňového křížení sil. 
I/55 Přerov-Předmostí s tratí ČD. 

 
 

 

344/15/3/2008 Rozpočtové opatření č. 6 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 

1. následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1. 

2. poskytnutí dotace ve výši 17.761.200,00 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
Statutárním městem Přerov a subjektem Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, DIČ CZ25391453, 
se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, na provoz a rekonstrukci sportovních zařízení 
v majetku města, a to Plaveckého areálu Přerov a Penčice  a Zimního stadionu v Přerově. 

 
 

345/15/4/2008 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                   
a připomínkami vznesenými na 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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V Přerově dne 6. května 2008 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                         Ing. Otakar Smejkal 
primátor města Přerova                                                                         člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 


