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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 4.3.2015

Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Územní plán města Přerova - 4. změna

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o pořízení 4. změny Územního 
plánu města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 
spočívající v dílčích změnách:
- odstranění nesrovnalostí vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí,
- stanovení koncepce odkanalizování místních částí města.

2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního 
plánu města Přerova na základě požadavků žadatelů o nové zastavitelné plochy podle 
důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu 
krátkodobých 
prostředků na 
bank. účtech

176 700,0 + 408,0 177 108,0

PAR ORJ VÝDAJE (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3635 430 Územní 
plánování 
(studie a 

246,0 + 408,0 654,0



ÚPD)

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. V loňském roce nečerpané finanční prostředky na 
pořizování územně analytických podkladů budou použity k výše uvedenému účelu (viz bod 1. 
usnesení).

Důvodová zpráva:

K bodu 1 návrhu na usnesení

Důvody pro pořízení změny Územního plánu města Přerova:

A) Digitalizace katastrálních území Lověšice u Přerova, Vinary u Přerova a část katastrálního 
území Dluhonice správního území města Přerova. Jedná se odstranění nesrovnalostí grafické 
části územního plánu s aktuálním katastrálním podkladem.
Jediná část katastrálního území, které není zatím digitalizováno je tzv. intravilánová část k.ú. 
Dluhonice, kde je v současnosti realizována jednotná pozemková úprava.

B) Stanovení koncepce odkanalizování místních částí města, zejména Čekyně a Penčic, na 
základě podrobnější dokumentace pro provedení stavby (2004 a 2008), zjištění skutečného 
stavu v území a posouzení možností řešení odkanalizování vzhledem k vývoji jeho 
technického řešení.  
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje počítá vesměs s realizací oddílné 
kanalizace. Z dokumentací dosud pořízených městem je zřejmé, že řešení nebude vzhledem 
k dnešním skutečnostem tak jednoznačné. Na základě podnětu VaK a.s. Přerov se uskutečnilo 
jednání, na němž bylo dohodnuto, že Odbor koncepce a strategického rozvoje zadá posouzení 
dosavadních dokumentace z hlediska trendu oddílného odkanalizování, možností moderních 
technologií čistíren odpadních vod a alternativy domácích čistíren odpadních vod. Toto 
posouzení pak bude podkladem pro změnu územního plánu.
Odbor ROZ zadal zpracování uvedeného posouzení projektantu Ing. Karlu Hüblovi, IČ 
48827274. ´Technicko-ekonomické posouzení likvidace odpadních vod v Čekyni a 
Penčicích´, II/2015, ze kterého vyplývá několik možností řešení odkanalizování, v tomto 
ohledu nejproblémovějších, místních částí města bude podkladem pro stanovení koncepce 
(viz příloha č. 1)

K bodu 2 návrhu na usnesení

Odboru rozvoje byly doručeny žádosti o pořízení změn územního plánu města (graficky viz 
příloha č. 2):
 Josef Černošek, Marie Dvorská, Vlasta Hanáková o změnu vymezení pozemku v jejich 

spoluvlastnictví p.č. 690 v k.ú. Čekyně o výměře cca 32 005 m2 z plochy zemědělské na 
plochu bydlení rodinného,

 Přerovská stavební a.s. o změnu vymezení pozemků 4742/1, 4742/2, 4741/3, 4741/4, 5012/4, 4740 
a 4744 v k.ú. Přerov o celk. výměře 3 182 m2 z plochy veřejně přístupného prostranství pro 
městskou zeleň na plochu bydlení rodinného,



 Mgr. Jana Novotná, Brno o změnu vymezení části pozemku v jejím vlastnictví p.č. 798/2 v 
k.ú. Čekyně o výměře cca 4000 m2 z plochy zemědělské na plochu bydlení rodinného.

Odbor rozvoje jako orgán územního plánování podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádosti posoudil a vyhodnotil. 
Důvodem pro návrh na rozhodnutí o nepořízení požadovaných změn územního plánu je 
ustanovení § 55 odst. 4) cit. zákona: Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu 
vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch.

Inf.: Územní plán města Přerova je účinný od 7.10.2009. Zastupitelstvo města dne 9.9.2013 
schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova za období X.2009-IV.2013, ze 
které vyplývá, že za určené období bylo využito 1,12% návrhových ploch. Lze tedy 
jednoznačně dovodit, že potřebu nových zastavitelných ploch nelze prokázat.

Návrh na usnesení byl projednán na 10. jednání Rady města Přerova dne 19.2.2015 
takto:

č. usnesení 216/10/5/2015 Územní plán města Přerova - 4. změna

Rada města Přerova po projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 

odst. 5 písm. a) o pořízení 4. změny Územního plánu města Přerova, podle důvodové 
zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, spočívající v dílčích změnách:

- odstranění nesrovnalostí vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí,
- stanovení koncepce odkanalizování místních částí města.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 
odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu města Přerova na základě 
požadavků žadatelů o nové zastavitelné plochy podle důvodové zprávy a přílohy 
tohoto návrhu na usnesení.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

176 700,0 + 408,0 177 108,0

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 246,0 + 408,0 654,0


