
Pořadové číslo:  4/4 

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 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Ing. Lenka Škubalová, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Změny Územního plánu města Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušný orgán obce dle § 6 odst. 5 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

1 rozhodlo 1.1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova a jejího obsahu podle ust. § 

55a odst. 2 stavebního zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

1.2. o zkráceném postupu pořizování změny Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 

1 stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

1.3. o podmínění pořízení změny Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů 

spojených se zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu žadatelem a 

podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

2. schvaluje pořízení změny územního plánu podmiňující pořizování ´Regulačního plánu 

PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH´ samostatným postupem podle důvodové zprávy tohoto návrhu 

na usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit změnu územního plánu v souvislosti se změnou 

projektované trasy místní komunikace propojující sil. I/47 s ul. Kopaniny, kterou projekčně zajišťuje 

pro Statutární město Přerov EPROJEKT s.r.o., Přerov a Odbor řízení projektů a investic předkládá tuto 

změnu trasy propojení komunikací Radě města č. 7 ke schválení. Navrhovaná změna trasy vychází z 

budoucích potřeb a využití území bývalého výstaviště. Nové trasování dělí území na logické celky 

(průmyslová a výstavní část). Oproti trasování dle současného ÚP to znamená, že po dobu konání 

budoucích veřejných akcí (výstavy, koncerty, slavnosti atd.) nebude nutné řešit úplnou uzavírku nové 

místní komunikace (MK). 



 

 

 


