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Územní plán města Přerova - informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 

 

Dne 2.6.2016 jsme obdrželi vaši žádost o poskytnutí informací ohledně územního plánu města. 

K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme: 

 

1. Město má účinný Územní plánu města Přerova, který byl vydán dne 21.9.2009 

Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy, ve znění Změny č. l 

Územního plánu města Přerova, která byla vydána dne 15.4.2013 Zastupitelstvem města 

Přerova formou opatření obecné povahy. 

2. neprobíhá - podmíněno otázkou 1. 

3. neprobíhá - podmíněno otázkou 1. 

4. Kovoprojekta Brno a.s. 

5. 5 709 620,- Kč vč. DPH 

6. *  průzkumy a rozbory … 1712 886,- Kč 

*  návrh zadání byl v souladu s ust. § 47 odst. 1) zhotoven pořizovatelem  

*  koncept … 2 283 848,- Kč (koncept proto, že smlouva byla uzavřena za platnosti z.č, 

50/1979 Sb. (vč. posouzení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, věznění pozdějších 

předpisů a posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí podle § 

10i odst. 3 cit. zákona) 

*   návrh územního plánu … 1 427 405,- Kč  

*  čistopis … 285 481,- Kč 

vše vč. DPH 

7. Veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 52 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

v znění z.č. 68/2007 Sb. a z.č. 191/2008 Sb. 

Formou inzerce bylo zveřejněno oznámení o projednání návrhu územního plánu 

v oblastním tisku - Novém Přerovsku, po dobu 5 týdnů před samotným veřejným 

projednáním, cena inzerátu 7 982,- Kč bez DPH; dále informací běžící na info kanálu 

Kabelové televize Přerov, a.s., zdarma. 



8. - veřejného projednání se účastnilo cca 200 občanů, podle presenční listiny 28, 

připomínek bylo podáno 27, námitka 1, zmocněno zástupců veřejnosti 0. 

9. Návrhů na pořízení změny …21. 

10. Schváleno a vydáno …1. 

11. Za účelem realizace soukromého záměru …8. 

12. Právnická osoba s vlastnickými právy k nemovitostem na území obce …8. 

13. Náklady na pořízení podle předchozího bodu neznáme. 

14. V 6 případech se investor podílí na úhradě nákladů; jejich výše nám není známa. 
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Ing. Pavel Gala  

vedoucí odboru 
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