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Územní plán Prosenice – návrh na pořízení změny 

 

Statutární město Přerov, na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 23.1.2017 podává 

návrh Zastupitelstvu Obce Prosenice schválit v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) z.č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, pořízení změny Územního plánu Prosenice za účelem změny podmínek využití 

funkčních ploch k možnosti realizace protipovodňového opatření na řece Bečvě - záchytný 

profil plavenin v rámci záměru ´Bečva, Přerov – PPO města nad jezem, Opatření č. 2/40 – 

záchytný profil nad Přerovem´. 

Tento návrh je podáván v souladu s ust. § 46 stavebního zákona usnesením zastupitelstva 

města Přerova č. ……. ze dne 23.1.2017: 

a) Žádost podává Statutární město Přerov jako orgán veřejné správy v souladu s ust. § 44 

stavebního zákona se sídlem Bratrská 34, 750 00 Přerov 2, IČ 00301825 

b) Změna se bude týkat ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v Územním plánu 

Prosenice – změna podmínek jejich využití pro možnost realizace uvedeného záměru – 

výstavby záchytného profilu plavenin: 

- v dotčené ploše vodní a vodohospodářské /W/ požadujeme přesně definovat možnost 

přípustnosti stavby záchytného profilu plavenin, 

-  v dotčené ploše přírodní /NP/ požadujeme jako přípustné umístění staveb dopravní a 

technické infrastruktury. 

c) Podmínky dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou v  současně účinném 

Územním plánu Prosenice pro umístění záměru blokující. V ploše vodní a 

vodohospodářské /W/ není přípustnost požadované stavby zřetelně definována a v ploše 

přírodní /NP/ není přípustné umístění staveb, které přímo s funkcí této plochy nesouvisí. 

d) Důvodem pro pořízení změny Územního plánu Prosenice je realizace stavby ´Bečva, 

Přerov – PPO města nad jezem, Opatření č. 2/40 – záchytný profil nad Přerovem´ 

v souladu s koncepcí ochrany Pobečví před velkou vodou podle návrhu Ministerstva 

zemědělství na realizaci první etapy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy. 

e) Statutární město Přerov se zavazuje k úhradě nákladů spojených s pořízením takto 

koncipované změny Územního plánu Prosenice v souladu s příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona. 

 

S pozdravem 
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