
Pořadové číslo:  34/6 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek a připomínek 

uplatněných k návrhu Změny č. 10 Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto 

návrhu na usnesení, 

 

2 vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 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. 10 Územního 

plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na 

usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva 

 

ÚPm Přerova – propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna 

trasování 

Na magistrát města Odboru koncepce a strategického rozvoje (dále ROZ) se dne 22.2.2016 

obrátila fy Emos spol. s r.o. s podnětem na zahájení konání ve věci změny územního plánu 

města.  

Jednání s dotčenými stranami Visimpex a.s. (zástupce ředitel společnosti pan Valter), Sonot 

a.s. (zástupce pan Wimětal), Emos spol. s r.o. (zástupce ředitel společnosti pan Lupač a Ing. 

Vinklárek), Pavel Košutek (náměstek primátora) a dalšími zástupci magistrátu a města 



Přerova proběhla dne 21.3.2016 a 4.5.2016.  

Na jednání, které proběhlo v souladu s požadavkem výboru VPRID ze dne 29.2.2016 bylo se 

zúčastněnými dohodnuto, že podmínka nastudování nového trasování předmětné obslužné 

místní komunikace a využití areálu bude splněna a náklady na její pořízení převezme 

společnost Visimpex a.s. Společnost řešení studie předběžně před předáním magistrátu 

projednala se zástupci společnosti Sonot a.s. a Emos spol. s r.o.. Tato skutečnost byla 

zúčastněnými potvrzena i při jednání na magistrátu města dne 4.5.2016. Na tomto jednání 

odsouhlasil ředitel spol. Visimpex předání digitálního provedení studie za účelem jejího 

využití při zhotovení dokumentace změny územního plánu města, které zajistilo město Přerov.  

O pořízení požadované změny územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města na svém 18. 

zasedání dne 20.6.2016 pod č. usn. 521/18/5/2016 s tím že návrh na rozpočtové opatření byl 

zastupitelstvu města předložen spolu s návrhem na schválení jejího zadání v souladu s ust. § 

47 odst. 5 stavebního zákona.  

Dne 9.5.2016 (následně s menší úpravou 7.6.2016) byla městu Ing. Valtrem, ředitelem 

Visimpex a.s., elektronickou poštou kompletní digitálně vyhotovená studie „Výstaviště 

Visimpex, Přerov“ poskytnuta (zpracovatel fy Atelier38 s.r.o., Ostrava), ze které je patrné 

řešení celého areálu a změna trasy nového vedení propojení I/47 s ul. Kopaniny. 

V současné době má Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, 

k dispozici dokumentaci návrhu změny č. 10 ÚPm Přerova, jehož předmětem je: 

- změnu části navrhované trasy místní komunikace v souvislosti s možností jejího 

možného napojení na sil. I/47 (v další části pak upřesnění trasy podle studie),  

- změna využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha  

- změna plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené 

občanského vybavení a výroby (VS);  

Při schválení tohoto řešení v území je změna územního plánu nutná kvůli změně trasy místní 

obslužné komunikace, která je v územním plánu města vymezena jako veřejně prospěšná 

stavba z důvodu zajištění propojení mimo komunikační síť centra, požadovanému využití 

areálu Visimpex a.s. a plochy části pozemku fy Sonot. 

Dokumentace změny je zpracována rovněž na základě posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí a vlivu na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.  

Pořizovací práce, jejich dokončení a předložení zastupitelstva města k jejich vydání formou 

opatření obecné povahy se odvíjely takto: 

- projednání návrhu zadání podle stavebního zákona a jeho schválení usn. č. 594/20/5/2016 

zastupitelstva města dne 19.9.2016, 

- schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města dne 17.10.2016,  

- uzavření smlouvy o dílo po dvou kolech výběrového řízení dne 16.12.2016, 

- vyhotovení návrhu dokumentace změny č. 10 ÚPm Přerova 15.5.2017 spolu s Posouzením 

vlivu koncepce evropsky významnou lokalitu EVL Žebračka a na soustavu NATURA 

2000 podle z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) podle z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

- společné jednání o návrhu 10. změny ÚPm Přerova podle § 50 stavebního zákona (cca 60 

dnů), 

- posouzení návrhu 2. změny ÚPm Přerova nadřízením orgánem územního plánování (odb. 

koncepce a strategického rozvoje kraje KÚOK) podle § 50 stavebního zákona 21.8. – 

14.9.2017, 



- veřejné projednání návrhu dokumentace 10. změny ÚPm Přerova v souladu s ust.  § 52 

stavebního zákona (cca 50 dnů),  

- vyhotovení výsledku společného jednání a veřejného projednání (příloha č. 1 návrhu 

usnesení o vydání změny č. 10 ÚPm Přerova) a vyhodnocení podle § 53 stavebního zákona 

a jeho zapracování do odůvodnění dokumentací, 

- termíny jednání rady města 23.11.2017 a zasedání zastupitelstva města 15.12.2017. 

 

Hlavní výkres dokumentace Změna č. 10 Územního plánu města Přerova 

 

 



 

 

 
 

 
 

Po vydání usnesení zastupitelstva města o vydání Změny č. 10 Územního plánu města 

Přerova formou opatření obecné povahy (OOP), bude předmětné OOP vyvěšeno na úřední 

desce po domu 15 dnů. Patnáctým dnem po jeho vyvěšení nabyde OOP účinnosti. 

 

Následně odbor koncepce vyhotoví úplné znění dokumentace Územního plánu města Přerova 

a to již ve znění novely stavebního zákona účinné od 1.1.2018. 
 


