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Vážený pane architekte,  
 

dne 3.2.2021 byla Odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování 

doručena Vaše žádost o informaci podle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím v platném znění.  

Body žádosti: 

1. Jaké plochy a koridory vymezuje platná územně plánovací dokumentace - Územní plán 

města Přerova, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územních studií? 

2. Jaké územní studie byly pořízeny pro stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury 

zástavby významných částí městského centra, širšího území městského centra a lokality tzv. 

průpichu (po r. 2006)? 
 

Tímto žádám rovněž o: 

3. Úplný výčet územních studií pořízených z podnětu orgánu územního plánování, útvaru 

městského architekta nebo z jiného podnětu neuvedených v platné územně plánovací 

dokumentaci (po r. 2006). 

4. Kdo je oprávněn podat návrh na vložení dat o územních studiích do evidence územně 
plánovací činnosti. 
  

Poskytnuté informace:  

Bod 1.   

Dokumentace Územního plánu města Přerova účinná od 21.2.2020 nevymezuje plochy a 

koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územních 

studií. 

Bod 2.  

- Urbanistická studie Horního náměstí, r. 2006 

- Náměstí Svobody, Přerov, r. 2007 

- Architektonicko-urbanistická studie v okolí průpichu, r. 2008 

- Dopravně urbanistická studie ul. Čapky Drahlovského, r. 2008 

- Regenerace městského bloku náměstí TGM, r. 2010 

- Urbanistická soutěž „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“, r. 2017 

 

Bod 3. 

Studie uvedené v bodě 2. a  

- Urbanistická studie Přerov – Meopta, r. 2006 

- Obslužná komunikace na ulici Polní, r. 2007 

- Cyklostezka Velké Novosady – Přerov, v2007 

- Studie parkoviště "Přerov-výstaviště", r. 2007 

- Studie zástavby rodinnými domy "Újezdec", r. 2007 

- Studie zástavby RD Kozlovice - Na Zábraní, r. 2007 

- Dopravně urbanistická studie ul.Čapky Drahlovského, r. 2008 

http://www.prerov.eu/


- Propoj silnic II/150 a II/434 Přerov – II. Etapa (Propoj komunikací - II.část Meopta-

ul.Želatovská), r. 2010 

- Úprava silnice I/47, místo napojení Emos, r. 2010 

- Studie zástavby rodinnými domy Čekyně - Na Červenici, r. 2010 

- Studie zástavby rodinnými domy Popovice - na Hranické, r. 2010 

- Urbanisticko-architektonická studie a podrobné libreto expozice areálu Mamutov, r. 2011 

- Dopravně urbanistická studie Lokalita Pod Hvězdárnou, r. 2012 

- Přerov, přepočet stokové sítě s rozvojovými plochami v lokalitě Hostýnská a v lokalitě Pod 

Hvězdárnou, r. 2012 

- Urbanistická studie Přerov Pod Hvězdárnou, r. 2013 

- Urbanistická studie Újezdec u Montáže, r. 2013 

- Výstavba rodinných domků v Čekyni, r. 2013 

- Územní studie veřejných prostranství místní části Přerov XII - Žeravice a Přerov IV – 

Kozlovice, r. 2016 

- Urbanistická studie Dluhonice – aktualizace, r. 2020 (pův. 2005) 

Bod 4. 

Návrh na vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti podává v souladu 

s ust. § 6 a § 30 zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, pořizovatel územní studie, po schválení možnost jejího využití podle § 25 

stavebního zákona. Podle § 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je pořizovatelem příslušný 

obecní úřad. 

Obecní úřad, který není úřadem územního plánování, vykonává územně plánovací činnost 

podle § 6 odst. 2 stavebního zákona prostřednictvím úředníka nebo jiné fyzické osoby, kteří 

splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Tuto činnost tedy 

zajišťuje například i na základě smlouvy s fyzickou osobou anebo právnickou osobou, jejíž 

pracovníci splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na 

úředníky obecních úřadů. 

Podle § 24 odst. 1 stavebního zákona vykonává úřad územního plánování územně plánovací 

činnost podle § 6 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační 

požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Pavel Gala 

vedoucí odboru 

ad a) 


