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Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Výbor pro místní části - studie revitalizace suchého poldru v Újezdci 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ukládá Radě města Přerova zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a 

stavební povolení, dle přiložené studie, pro přípravu akce přebudování suchého poldru v 

Přerově - Újezdci, 

 

2.  ukládá Radě města Přerova zajistit v návaznosti na suchý poldr realizaci opatření zahrnutých 

v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Újezdec u Přerova, 

 

3. ukládá Radě města Přerova schválit rozpočtové opatření na projektovou dokumentaci a na 

realizaci díla dle bodu 1 a 2. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Místní výbor Újezdec 

Původní suchý poldr se v minulosti osvědčil. Předložený materiál místní výbor podporuje.  

 

Komise životního prostředí 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova pokračovat v projektu přebudování suchého 

poldru na vodní plochu na území Přerov-Újezdec dle předložené studie. Dále doporučuje provedení 



ochrany zemědělského půdního fondu v lokalitě navazující na suchý poldr, tak jak je navrženo 

pozemkovou úpravou. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu se touto otázkou zabýval na svém zasedání 30. 1. 2017.  

Po projednání  studie proveditelnosti přebudování suchého poldru v Újezdci VPRID doporučuje 

zastupitelstvu uložit RM zajištění zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení dle 

studie proveditelnosti pro přípravu akce přebudování suchého poldru v Přerově - Újezdci. Dále 

VPRID doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření pro přípravu a realizaci a apeluje na SPÚ, aby 

přistoupil k realizaci opatření zahrnutých v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Újezdec u 

Přerova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Výbor pro místní části na své 21. schůzi konané dne 19. ledna 2017 projednával studii revitalizace 

suchého poldru v Újezdci. Předseda při uvedení materiálu sdělil, že cílem této studie je zadržet vodu v 

krajině a dobudovat opatření stanovená v rámci pozemkové úpravy. Jedná se o dvě jezírka s celoroční 

maximální hloubkou cca 1,5m. Část svahu by měla být novou výsadbou ohraničena tak, aby 

nedocházelo ke splachu orné půdy z okolních pozemků. Předseda místního výboru Újezdec uvedl, že 

původní suchý poldr se v minulosti osvědčil, výbor předložený materiál podporuje. Realizace projektu 

je odhadována na 350 tis. Kč. Ve věci by šlo část finančního krytí získat z Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Dle vyjádření odboru STAV magistrátu lze tuto akci zahájit kdykoliv v průběhu 

roku, není limitována ochranou životního prostředí. 

  

Předložený návrh usnesení vychází z usnesení, které bylo jednohlasně přijato na 21. schůzi Výboru 

pro místní části. 

  

Studie je předložena jako součást materiálu na samostatném CD.  

 

 


