
Regulační plán ´Průpich´-ZADÁNÍ 

Předloha pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne  21.5.2018 

Příloha  –  důvodová zpráva 
 

 

Důvodová zpráva 

 

Pořízení regulačního plánu vychází z výsledku urbanistické soutěže „Městotvorné řešení území 

kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“, jejíž záměr byl schválen usnesením Zastupitelstva města 

Přerova č. 687/24/3/2017  dne 23.1.2017 a výsledek schválený usn. č.  3424/82/5/2017 Rady 

města Přerova dne 14.12.2017. Jeho předmětem bude transformace a návrh nového využití 

území zejména bývalého areálu Juta a.s. 

Součástí soutěžních podmínek vyhlášených usn. č. 2888/72/5/2017 Rady města Přerova dne 

22.6.2017 byla i specifikace následné zakázky s předpokládanou hodnotou 1 400 tis. kč. vč. 

DPH. Rozpočtové opatření bylo schváleno usn. č. 831/29/5/2017 Zastupitelstva města Přerova 

dne 19.6.2017. 

O pořízení regulačního plánu z podnětu jako příslušné v souladu s ust. § 6 a podle § 64 odst. 1 

stavebního zákona rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 1083/37/5/2018 ze 

dne 19.3.2018, kterému je nyní předloženo v souladu s ust. 64 odst. 2 stavebního zákona zadání 

regulačního plánu již projednané, upravené na základě uplatněných vyjádření a požadavků, spolu 

s jejich vyhodnocením. 

Schválené zadání regulačního plánu bude součástí zadávací dokumentace na vyhotovení 

regulačního plánu – následné veřejné zakázky na služby formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

tak jak bylo vyhlášeno v soutěžních podmínkách urbanistické soutěže usn. Rady města Přerova 

č. 2771/70/5/2017 dne 2.5.2017. 

 

Příloha usnesení: 

1. vyhodnocení vyjádření a připomínek uplatněných v souladu s ust. § 64 odst. 2 a 3 zákona č. 

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

předpisů, k návrhu zadání ´Regulačního plánu Přednádraží – Průpich´ 

2. zadání regulačního plánu, jehož přílohou je grafické vymezení území pro jeho řešení  

 

 

Záležitost byla projednána na 92. schůzi Rady města Přerova dne 17.5.2018, s tímto návrhem 

na usnesení:  

  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout o pořízení regulačního plánu z 

vlastního podnětu dle § 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, a důvodové zprávy. 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 

a § 64 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, zadání ´Regulačního plánu 

Přednádraží – Průpich´, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové 

zprávy 

 

Vzhledem k termínům odevzdávání předloh k projednání v orgánech města bude výsledek  

usnesení, přednesen zpravodajem při zasedání zastupitelstva. 

 

 


