
Pořadové číslo:  3/3.6.1. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán společných zařízení" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán společných 

zařízení" dle příloh. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje konstatuje, že podle Územního plánu města Přerova účinného 

od 29.12.2021 jsou předmětné pozemky součástí funkční plochy zemědělské. V předloženém Plánu 

společných zařízení na nich není navržena žádná stavba ani opatření. Plán společných zařízení tedy 

není s územním plánem v rozporu. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že Plán společných zařízení v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Věžky u Přerova musí být předložen ke schválení orgánům 

SMPr, jelikož je v něm zahrnuta i část katastrálního území Lověšice u Přerova (pouze dva pozemky).  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 6. schůzi konané dne 19.12.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán 

společných zařízení" dle příloh. 

 



Důvodová zpráva: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov Wurmova 2, 

jako místně příslušný správní úřad objednal vypracování projektové dokumentace na Komplexní 

pozemkovou úpravu v k.ú. Věžky u Přerova. Pozemková úprava řeší posouzení umístění pozemků 

jednotlivých vlastníků, jejich zpřístupnění a zajištění společných zařízení, kterými jsou zejména 

komunikace. 

  

Jelikož je v obvodu pozemkové úpravy kromě katastrálního území Věžky u Přerova zahrnuta i část 

katastrálního území Lověšice u Přerova (p.č. 293/1 a 293/2), je nutné, aby byl plán společných zařízení 

schválen i Zastupitelstvem statutárního města Přerova. 

  

Dotčení vlastníci a správní orgány obdrželi návrh řešeného území a k dokumentaci plánu společných 

zařízení, která je také k nahlédnutí na odboru správy majetku a komunálních služeb, se dotčené orgány 

vyjádřily. Dále bylo vydáno Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního 

prostředí dne 12.6.2020 Souhrnné stanovisko. 

  

Ke zpracovanému plánu společných zařízení (PSZ, § 15, vyhlášky č.13/2014 Sb.) se vyjadřuje a 

uplatňuje své požadavky mnoho orgánů a institucí. Plán společných zařízeni stanovuje opatření v 

oblasti dopravní – polní cesty, erozí půdy, vodohospodářských a ekologických opatření. PSZ se týká 

vlastníka pozemků zcela zásadně. Pokud není k dispozici státní půda nebo půda obce, podílí se na 

společných zařízeních půda vlastníků. Návrh PSZ se neprojednává s každým vlastníkem. Projednává 

se s orgány a sborem zástupců na kontrolních dnech. PSZ se schvaluje na veřejné schůzi zastupitelstva 

obce, kam vlastníci půdy nepřicházejí, neboť většinou žijí v různě vzdálených místech a nejsou členy 

zastupitelstva. Proto byly navržené stavby v rámci plánu společných zařízení projednány a 

odsouhlaseny sborem zástupců vlastníků nemovitých věcí. 

  

Po schválení Pozemkový úřad podle § 11. odst. 4 zákona zák. 13/2014 rozhodne o schválení návrhu 

pozemkových úprav, pokud s ním souhlasí aspoň 60 % vlastníků výměry pozemků. To znamená, i 

když vlastník odmítl podepsat návrh nového uspořádání pozemků, bude i v tomto případě závazný. 

  

Na základě schváleného návrhu se zpracuje digitální katastrální mapa s novými parcelními čísly, dle 

pozemkové úpravy, která se zapíše do katastru nemovitostí. Zájemcům se vytýčí a dle požadavku 

stabilizují vlastnické hranice pozemků v terénu. 

  

Na základě výše uvedených skutečností Státní pozemkový úřad, pobočka Přerov požaduje, aby návrh 

– Plán společných zařízení" (cestní sítě) pro nové uspořádání pozemků jednotlivých vlastníků v k.ú. 

Věžky u Přerova schválilo také Zastupitelstvo města Přerova. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání a schválení "Plán společných 

zařízení" v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova.  

 

 


