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Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Přerova (dále zastupitelstvo) svým usnesením č. 89/4/5/2011 ze dne 
14.2.2011 schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu města Přerova (dále změna č. 1). 
Zadání změny č. 1 zpracované pořizovatelem - oddělením územního plánování Odboru
koncepce a strategického rozvoje, pak bylo po její projednání v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, zastupitelstvem schváleno usnesením č. 268/7/5/2011 ze dne 
5.9.2011.

Vybraným zhotovitelem dokumentace návrhu změny č. 1 je Urbanistické středisko, spol. 
s r.o., Příkop 8, Brno. Dokumentace návrhu byla řádně projednána s dotčenými orgány a 
veřejností. Pořizovatel na základě výsledků řízení o vydání změny č. 1 připravil návrh k
jejímu schválení a vydání zastupitelstvem.

Zákonem č. 350/2012, byl s účinností od 1.1.2013 novelizován zákon č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon. Na základě přechodných ustanovení této novely byla dokumentace návrhu až 
do ukončení řízení o změně č. 1 pořizována a projednávána v souladu se stavebním zákonem 
platným do 31.12.2012. 

Hlavními důvody pro pořízení změny č. 1 byly zejména tyto skutečnosti:

→ Splnění zákonné povinnosti – uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje 
nebo jejich aktualizacemi. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR zatím nebyla 
pořízena. V současné době Ministerstvo pro místní rozvoj projednává s dotčenými orgány, 
obcemi a veřejností zprávu o jejím uplatňování. 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje je ve změně č. 1 zohledněna - rozvojová plocha nadregionálního 
významu, úprava rozsahu ploch pro veřejné logistické centrum, úprava hranice 
regionálního biocentra 164. 

→ Od doby zpracování dokumentace a za dobu její účinnosti došlo k digitalizaci evidence 
katastru nemovitostí. K termínu schválení pořízení této změny byla digitalizována 
katastrální území Kozlovice u Přerova, Čekyně, Henčlov, Žeravice, Penčice a Penčičky. V 
současné době je ukončena digitalizace katastrálních území Lýsky, Popovice u Přerova, 
Předmostí, Přerov a Újezdec u Přerova. Katastrální území zbývající k digitalizaci, která je 
naplánována až na rok 2014 Dluhonice, Lověšice u Přerova, Vinary u Přerova.

→ Během uplatňování účinného územního plánu města - při projednávání a konzultaci 
záměrů v území, apod., se projevily některé nesrovnalosti mezi skutečným využitím ploch 
či pozemků a jejich vymezením v územním plánu vznikající z neaktuálnosti katastru 
nemovitostí. Vyplynula úprava plošných bilancí ploch v závislosti na digitální mapě 
katastru nemovitostí, opravu návazností, skutečného stavu a pochybení při grafickém 
vymezení ploch a linií, které nejsou patrny v tištěném měřítku, ale při použití územního 
plánu jako digitálního podkladu vyvolávaly komplikace. Zapracování těchto změn nemá 
vliv na již stanovenou koncepci města. 

→ Barevná úprava některých z grafických prvků, posun nebo vhodnější barevné rozlišení,
odstranění grafických závad jako jsou nap. přetisky ´kreseb´ zejména liniových staveb či 
úprava popisu kódů ploch. 

→ Návaznosti se sousedními obcemi – infastruktura, územní systém ekologické stability. 
Připravované záměry – SSÚD D1, propojení sil. II. tř. u Meopty, Svět lovců mamutů.

→ Aktualizace zastavěného území, ……

Přílohou této důvodové zprávy je Tabulka změn v území, která je součástí kap. Odůvodnění 
dokumentace změny č. 1.
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K jednotlivým bodům návrhu na usnesení:

1. Vyhodnocení projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu města Přerova

      V příloze k prvnímu bodu usnesení ´Vyhodnocení stanovisek a připomínek´ jsou 
vyhodnoceny stanoviska dotčených orgánů rámci společného jednání, dále posouzení 
návrhu změny č. 1 upraveného podle požadavků dotčených orgánů Odborem 
strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje a vyhodnocení následného 
veřejného projednání. 

      V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky podle § 52 stavebního 
zákona.

2. Vydání změny územního plánu je podle § 54 odst. 2 stavebního zákona odvislé od 
ověření zastupitelstva, že dokumentace není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Dílčí změny, jejichž přehled je přílohou této důvodové zprávy nemají vliv na podmínky 
stanovené Politikou územního rozvoje ČR.
Při zpracování dokumentace změny územního plánu města bylo nutné s odkazem na § 54 
odst. 5 stavebního zákona vycházet z 1. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje (dále zásady) stanovující požadavky, které jsou změnou územního 
plánu města respektovány a řešeny:

- upřesnění hranice regionálního biokoridoru a změna vymezení plochy VS stávajícího 
areálu fy EMOS. Tato byla projednána a upřesněna v rámci realizace cyklostezky 
Žebračka (v ÚPm Přerova ozn. veřejně prospěšná stavba D.6.15),

- změna funkčního vymezení dílčích ploch v ÚPm Přerova vymezených pro DT -
plochy terminálu kombinované dopravy a ligistického centra a pro VS – smíšené 
plochy občanského vybavení s výroby, které bezprostředně navazují na stávající 
funkční areály, 

- vymezení nové plochy pro podnikatelské aktivity nadmístního významu VPN - výroba 
a skladování nadregionálního významu v k.ú. Přerov (bod 5.5. zásad - strategická 
průmyslová zóna pro zabezpečení priorit v oblasti sociální soudržnosti a 
hospodářského rozvoje v rozvojové oblasti RO 6).

V rámci společného projednání změny č. 1 územního plánu města s dotčenými orgány 
nebyly řešeny žádné rozpory podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění.

Nadřízený orgán územního plánování, krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 
strategického rozvoje a koncepce svým stanoviskem ze dne 13.12.2012 konstatoval, že:

- z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní 
vztahy bylo zjištěno, že předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu města Přerova 
zapracovává vazby na území sousedních obcí,

- návrh změny č. 1 Územního plánu města Přerova je v souladu s Politikou územního 
rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009,

- návrh změny č. 1 Územního plánu města Přerova respektuje řešení platné územně 
plánovací dokumentace vydané krajem: Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
(ZÚR OK), vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 opatřením 
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obecné povahy, ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK, vydané Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje 22.4.2011 opatřením obecné povahy č. j. KUOK/28400/2011 -
účinnost od 14.7.2011.

V tomto stanovisku vydaném podle § 51 stavebního zákona souhlasí, aby návrh změny 
územního plánu města byl veřejně projednáván v řízení o územním plánu dle § 52 odst. 1 
stavebního zákona. Námitky proti návrhu změny č. 1 podle § 52 odst. 2 stavebního zákona 
nebyly uplatněny. Podle odst. 3 cit. § 52 byla uplatněna ze strany Olomouckého kraje 
připomínka - požadavek na vymezení předkupního práva pro Olomoucký kraj 
k pozemkům k pozemkům dotčeným přeložkou sil. II. tř., která je v územním plánu města 
vymezena jako veřejně prospěšná stavba „D.1.8 Přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. II/434 a sil. 
II/55 v jihozápadní oblasti města vč. Mádrova podjezdu pod tratí CD vč. souběžné 
cyklistické stezky".

Změnu č. 1 Územního plánu města Přerova, v souladu s ust. § 6 odst. 5), § 43 odst. 4) 
stavebního zákona a § 171 a dalších správního řádu, vydává zastupitelstvo města formou 
opatření obecné povahy, které je přílohou bodu 2 návrhu na usnesení.

Rada města Přerova svým usnesením č. 2283/59/6/2013 ze dne 19.3.2013 navrhuje 
Zastupitelstvu města Přerova vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných při 
projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu města Přerova schválit a vydat ji formou 
opatření obecné povahy.


