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Název návrhu:

4. změna Územního plánu města Přerova - zadání

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, zadání 4. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení a 
podle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Důvody pro pořízení změny Územního plánu města Přerova (dále jen ´změna´):

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. extravilánová 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. Technicko-ekonomické posouzení likvidace odpadních vod 
(únor 2015, Ing. Karel Hýbl, Hranice) bude podkladem pro změnu územního plánu.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 84/4/5/2015 ze dne 9.3.2015 rozhodlo o pořízení 
předmětné změny územního plánu města. V současné době je dnem 22.5.2015 ukončeno 
projednání návrhu zadání změny, kdy dotčené orgány ani veřejnosti uplatnili žádné 
požadavky, připomínky či námitky.
Ze strany Olomouckého kraje, jako vlastníka silnice II/436 byl vznesen požadavek na zařazení 
přestavby průsečné křižovatky této silnice a místní komunikace ulice Dluhonská na okružní křižovatku 
do veřejně prospěšných staveb (VPS):
Cit.: "Předmětná křižovatka se nachází v zastavěné části města Přerova na velmi frekventované silnici 
v místě křížení ulice Polní a ulice Tržní (silnice II/436) s ulicí Dluhonskou (místní komunikace). 
Stávající křižovatka svým řešením nevyhovuje potřebám dopravního provozu, především pak 
připravované stavební úpravě ulice Polní. Na tuto stavbu navazuje připravovaná VPS silnice I/55 –
mimoúrovňové křížení (MÚK) Přerov, Předmostí, která by měla zajišťovat dopravní napojení Přerova 
na silnici I/55 ve směru na Olomouc a dále plnit funkci dálničního přivaděče k plánované MÚK 
Přerov, Sever. Vzhledem k technickým parametrům připravované stavby 1/55 - MÚK Přerov, 
Předmostí (směrově dělená komunikace se středovými svodidly), je výše uvedená přestavba průsečné 
křižovatky na křižovatku okružní jedinou možností, jak zajistit dopravní obsluhu lokality v okolí obou 
staveb."
Na základě tohoto požadavku a ve spolupráci s určeným zastupitelem byl v souladu s ust. § 47 odst. a) 
z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění je předložený návrh zadání doplněn - rozšířen, a 
zastupitelstvu města je takto předložen ke schválení na jeho 8. zasedání. 
Následovat bude výběr zhotovitele návrhu dokumentace změny, projekční práce, pak společné a 
veřejné projednání v souladu s cit. stavebním zákonem. Předpoklad schválení 4. změny ÚPm Přerova 
zastupitelstvem města je 1Q 2016.
Rada města doporučila Zastupitelstvu města Přerova předmětné zadání změny ÚPm Přerova 
schválit svým usnesením č. 524/21/5/2015 ze dne 25.6.2015.


