
Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 
Důvodová zpráva návrhu usnesení 19. Zastupitelstva města Přerova, 9.9.2013 

Důvodová zpráva

Informace o stavu Územního plánu města Přerova:

Územní plán města (dále jen ÚPm) Přerova byl vydán zastupitelstvem města dne 21. září 
2009 usnesením č. 801/25/2/2009 Opatřením obecné povahy č. 1/2009, které nabylo účinnosti
dne 7.10.2009. ÚP řeší 14 katastrálních území ve správním obvodu města - Penčice, 
Penčičky, Žeravice, Čekyně, Vinary u Přerova, Předmostí, Popovice u Přerova, Lýsky, 
Dluhonice, Henčlov, Přerov, Kozlovice u Přerova, Lověšice a Újezdec u Přerova.

V r. 2013 byla zastupitelstvem města dne 15.4.2013 usnesením č. 761/17/8/2013 vydána 
Změna č. 1 Územního plánu města Přerova (dále jen Změna č. 1) Opatřením obecné povahy 
č. 1/2013, které nabylo účinnosti dne 6.5.2013. Změna řešila zejména splnění zákonné 
povinnosti vyplývající z ust. § 54 odst. 5 stavebního zákona, tj. uvedení územního plánu do 
souladu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou 
politikou územního rozvoje a jejich aktualizacemi. 

V současné době je v souladu s ust. § 55 odst. 5) stavebního zákona vyhotoven ÚPm Přerova 
zahrnující právní stav po vydání jeho změny č. 1.

Zpráva o uplatňování ÚPm Přerova (dále jen Zpráva):

Povinnost pořízení zprávy o uplatňování územního plánu nejpozději do 4 let po jeho vydání 
vyplývá z ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění.

Obsah zprávy o uplatňování územního plánu je vymezen § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění. 

Při jejím zpracování nezjistil pořizovatel změny podmínek, na základě kterých byl ÚPm 
Přerova, resp. jeho změna č. 1, vydány. Z Územně analytických podkladů ORP Přerov, 
z Politiky územního rozvoje ČR a ani ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
nevyplývají od doby projednání a vydání Změny č. 1 žádné nové požadavky, které by 
ovlivnily rozhodování o změnách v území podle ÚPm Přerova. 

Tento materiál byl předmětem projednání Rady města Přerova na její 74. schůzi, která se 
uskutečnila dne 20.8.2013 a rada města svým usnesením č. 2695/74/4/2013 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova jej schválit.


