
Pořadové číslo:  24/6 

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 13.1.2017 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 1. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Změna Územního plánu Prosenice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 46 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve změní pozdějších předpisů, návrh Statutárního města Přerova na pořízení změny 

Územního plánu Prosenice za účelem změny podmínek využití funkčních ploch dotčených 

záměrem realizace protipovodňového opatření na řece Bečvě - záchytný profil plavenin, 

podle důvodové zprávy a přílohy tohoto usnesení. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem návrhu na pořízení změny Územního 

plánu Prosenice podle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva 

V r. 2015 vláda podpořila návrh Ministerstva zemědělství, aby se do konce roku 

2022 investovalo 1,3 miliardy korun na první etapu protipovodňových opatření v povodí 

řeky Bečvy. 

Protipovodňová ochrana města Přerova je součástí koncepce ochrany Pobečví před velkou 

vodou. Ta sestává ze dvou etap. V rámci první etapy dojde k výstavbě liniových opatření, 

která ochrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy bude 

představovat výstavba VD Skalička. Vodní nádrž je základním a nezbytným prvkem systému 

protipovodňové ochrany na řece Bečvě. Obě etapy ochrání 110 tisíc obyvatel Pobečví, a to 

nejen před povodněmi, ale i před suchem. Protipovodňová opatření v první etapě zajistí 

ochranu přibližně na padesátiletou vodu. Po realizaci VD Skalička bude ochrana navýšena až 

na průchod povodně z roku 1997.  



První ze staveb v zastavěné části města Přerova byla oprava a navýšení nábřežní zdi na nábř. 

Protifašistických bojovníků na levém břehu řeky Bečvy. Protipovodňové opatření na pravém 

břehu na nábřeží Dr. Edvarda Beneše představuje druhé dílčí opatření v rámci protipovodňové 

ochrany města. Následovat bude stavba dalších opatření, která se aktuálně zpracovávají 

na úrovni dokumentace pro územní řízení. Sem patří ochrana podél zbytku nábřeží Dr. 

Edvarda Beneše na protějším břehu Kazeta, dále protipovodňová opatření U Tenisu 

a záchytný profil plavenin Prosenice. 

Po dokončení všech opatření navržených v intravilánu, bude město chráněno před 

padesátiletou vodou. Dokončení celé koncepce ochrany Pobečví pak zajistí ochranu před 

povodněmi, jaké místní obyvatelé zažili v roce 1997. Chránit bude 110 tisíc obyvatel Pobečví 

a majetek ve výši 7 mld. Kč. 

Při vyhledávání umístění záchytného profilu plavenin bylo zvažováno zejména místo, kde 

bude nejvýhodnější vychýlení hlavní proudnice a možnost odstraňování plavenin. To zabrání 

tomu, aby naplavené kusy stromů a větví uvízly na lávkách, mostech či na jezu v Přerově. Pro 

tento záměr je již vyhotovena dokumentace pro územní řízení ´Bečva, Přerov – PPO města 

nad jezem´, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy a.s. a zhotovitelem vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s., Praha, Divize Olomouc. 

Právě záchytný profil plavenin v Prosenicích, resp. zajištění možnosti jeho umístění, má být 

předmětem změny územního plánu Prosenic. 

Předmětem změny Územního plánu Prosenice by byla úprava podmínek využití funkčních 

ploch tak, aby bylo možno stavbu v území umístit. 

Obec Prosenice má územní plán schválený v r. 2016, kdy příprava stavby záchytného profilu 

plavenin nebyla v době jeho pořizování ve fázi, kdy by mohlo být umístění této stavby ještě 

zohledněno. 

Vzhledem k tomu, že účelem stavby předmětného protipovodňového opatření je ochrana 

města Přerova, bylo při jednání se starostou obce Prosenice jednáno v tom smyslu, že je 

možné, aby pořízení a náklady spojené s pořízením změny byly realizovány z prostředků 

města Přerova, tedy na návrh orgánu veřejné správy, v souladu s ust.  §§ 44 a 45 stavebního 

zákona. 

Město Přerov tedy podá Obci Prosenice návrh na pořízení změny Územního plánu Prosenice 

(dále jen změny) v souladu s ust. § 46 stavebního zákona. K samotnému schválení pořízení 

změny je příslušné Zastupitelstvo obce Prosenice. Pokud bude jeho usnesení souhlasné, zahájí 

odbor koncepce a strategického rozvoje práce na zadání a po jeho projednání podle § 47 

stavebního zákona opět je předloží zastupitelstvu obce Prosenice ke schválení.  

 

V tu dobu již bude možné přesněji určit náklady spojené s pořízením změny. Budou odvislé 

zejména z obsahu zadání a dále pak z dalších úkonů vyplývajících ze stavebního zákona 

(např. ust. § 54 stavebního zákona – povinnost uvedení územního plánu do souladu s následně 

vydanou územně plánovací dokumentací vydanou krajem; v současné době je ve fázi 

veřejného projednání aktualizace 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ze které 

v případě jejího vydání v průběhu pořízení změny Územního plánu Prosenice vyplývají určité 

další změny). 

Návrh na rozpočtové opatření v souvislosti s pořízením změny, resp. výši nákladů s pořízením 

spojených bude tedy možno Zastupitelstvu města Přerova předložit až v následující fázi, tedy 

po projednání zadání změny (předběžně podle zkušeností odhadujeme max. částku na 100 tis. 

Kč). 

 

Znění návrhu na pořízení změny Územního plánu Prosenice tak, jak bude předložen 

zastupitelstvu obce Prosenice po schválení tohoto návrhu na usnesení, viz příloha. 

 



Záležitost byla projednána na 59. schůzi Rady města Přerova dne 11.1.2017, která svým 

usnesením doporučila Zastupitelstvu města Přerova návrh na pořízení změny Územního 

plánu Prosenice schválit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


