
Pořadové číslo:  26/5 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Změna č. 4B Územního plánu města Přerova - vydání 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu, v platném znění 
 

1. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 4B 

Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, změnu č. 4B Územního plánu města Přerova, formou opatření 

obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Důvody pro pořízení 4. změny Územního plánu města (dále ÚPm) Přerova, jak jsou uvedeny 

pro usnesení č. 84/4/5/2015 o schválení jejího pořízení zastupitelstvem města dne 9.3.2015: 

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. intravilánová 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. Toto posouzení pak bude podkladem pro změnu územního 

plánu. 
Návrh byl dne 15.2.2016 projednán na 14. zasedání zastupitelstva města s návrhem schválit rozdělení 

změny č. 4 Územního plánu města Přerova na dvě části: 

a) Změna č. 4 A Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude odstranění nesrovnalostí 

vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí a vymezení přestavby průsečné křižovatky silnice 

II/436 a místní komunikace ulice Dluhonská na okružní křižovatku jako veřejně prospěšné 

stavby. 

b) Změna č. 4 B Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude stanovení koncepce 

odkanalizování místních částí města. 

Důvodem byla nutnost schválení části změny územního plánu vymezující průsečnou křižovatku ul. 

Dluhonská se sil. II/436 jako veřejně prospěšné stavby na žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje 

a to s ohledem na požadované parametry navrhované v ul. Polní, která bude v budoucno plnit funkci 

dálničního přivaděče.  

Návrh změny č. 4B ÚPm Přerova pak byl následně zhotoven na základě dokumentace pro územní 

řízení na stavbu ´Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice´. Přípravu stavby zajišťuje Odbor řízení projektů 

a investic - dokumentaci pro územní řízení ´Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice´; zhotovitel 

dokumentace - Projekty Vodam s.r.o., Hranice.  Cílem bylo chválit v co nejkratším termínu změnu 

územního plánu pro možnost vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Na  Krajském úřadu 

Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, byla podána žádost o schválení změny 

Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK); žádost je stvrzena usnesením č. 

697/24/6/2017 zastupitelstva města ze dne 23.1.2017. Změny územního plánu a změna PRVKOK jsou 

podmínkami vydání územního rozhodnutí, které umožní budoucímu investorovi, VaK Přerov, a.s., 

využití dotačního titulu OPŽP 2014–2020. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 

prostředí a zemědělství, projednal přeloženou žádost o změnu PRVKOK vydal tzv. předběžný souhlas 

s navrhovanými změnami PRVKOK, který umožňuje předložit zastupitelstvu města změnu č. 4B ÚPm 

Přerova k jejímu vydání a následné vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ´Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice´. 

Vyhodnocení projednání návrhu změny 4B ÚPm Přerova je přílohou č. 1. Přílohou č. 2 je 

pak Opatření obecné povahy, kterým bude změna ÚPm Přerova dnem usnesení 

zastupitelstva města vydána. Účinnosti pak změna nabyde 15. dnem po vyvěšení opatření 

obecné povahy na úřední desce města. 
 

 

Záležitost byla projednána na 64. schůzi Rady města Přerova dne 2.3.2017, která přijala následující 

usnesení č. 2460/64/5/2017:  

 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 

6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění, 

1. vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 4B 

Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

2. vydat Změnu č. 4B Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je 

přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 


