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VYJÁDŘENÍ č. 20/2023 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební 

úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k podnětu k zahájení řízení o odstranění stavby, který dne 

29.11.2022 podal 

vydává následující vyjádření. 

 

Stavební úřad vypsal dne 06.12.2022 kontrolní prohlídku s termínem konání 05.01.2023, za účasti pana 

za účelem prověření provedení oplocení a terénních úprav na 

pozemku parc. č. 5466/191 (orná půda) v katastrálním území Přerov. 

Dne 12.12.2022 podal pan 

žádost o změnu termínu konání kontrolní prohlídky z důvodu návštěvy lékaře. 

Stavební úřad žádosti vyhověl a stanovil nový termín konání kontrolní prohlídky na den 10.01.2023.  

Při kontrolní prohlídce byla změřena délka oplocení a to: 

Délka oplocení na hranici pozemků par.č. 5613 a 5466/308 v k.ú. Přerov, je 43 m. 

Délka oplocení na hranici pozemků par.č. 5466/308 a 5466/359 v k.ú. Přerov, je 35 m. 

Délka oplocení na hranici pozemků par.č. 5466/358 a 5466/357 v k.ú. Přerov, je 35 m. 

Délka oplocení na hranici pozemků par.č. 5466/357 a 5466/13 v k.ú. Přerov, je 45 m. 

Dále byla zaměřena velikost terénních úprav na pozemku par.č. 5466/191 v místě sousedního pozemku par.č. 

5466/308 v k.ú. Přerov a to cca 28,0 x 9,0 m proměnlivé výšky cca od 1,2 do 0,5 m. 

Na pozemku par.č. 5466/191 v místě sousedního pozemku par.č. 5466/357 v k.ú. Přerov, bylo zjištěno, že při 

vstupní bráně je provedeno dorovnání terénu o rozměrech cca 5,0 x 3,0 m.  

Na pozemku par.č. 5466/191 v místě sousedíních pozemků par.č. 5466/358 a 5466/359 v k.ú. Přerov nebylo 

zjištěno, že by byly provedeny terénní úpravy. 

Na základě snímku katastrální mapy na podkladě ortofoto mapy a na základě měření na místě v rámci kontrolní 

prohlídky nebylo prokázáno, že by oplocení zasahovalo do pozemku parč. 5466/191 v k.ú. Přerov.  

V souladu s § 80 odst. 3 písm. a) stavebního zákona terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 

300 m2 nevyžadují vydání rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas. 

Na základě výše uvedené neshledal stavební úřad důvod k zahájení řízení, dle ustanovení §129 stavebního 

zákona.  

Rozpory týkající se omezení vlastnických práv k pozemku par.č. 5466/191 v k.ú. Přerov je nutno řešit 

občanskoprávní cestou.  
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