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Název materiálu:

Územní opatření o stavební uzávěře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) z.č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, o pořízení 3. změny Územního plánu města Přerova spočívající v 
přehodnocení podmínek k využití funkčních ploch vzhledem k ubytovacím zařízením.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje  Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v 
souladu s návrhem usnesení. Pro občany města, kteří se ocitnou ve velmi tíživé životní situaci, 



je stávající nabídka ubytování více než dostačující. Regulace počtu ubytoven povede ke 
zklidnění sociálního klimatu ve městě Přerově. Příchodem dalších mimopřerovských sociálně 
vyloučených osob bez reálné možnosti jejich pracovního uplatnění na území města dojde ke 
změně struktury obyvatelstva, navýšení nezaměstnanosti, možnosti nárůstu trestné činnosti a 
jiných negativních sociálně patologických jevů. Vzniká tak velmi reálné riziko zvýšených 
výdajů na sociální práci a sociální služby, zvýšení výdajů v oblasti školství, zdravotnictví, 
apod.  

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Územní opatření o stavební uzávěře (§ 97, 98 a 99 stavebního zákona, dále SZ) je 
rozhodnutím upravujícím poměry v území s časově omezenou platností a vydává se formou 
opatření obecné povahy (§ 171 a násl. správního řádu).
Smyslem stavební uzávěry je v nezbytném rozsahu zakázat nebo omezit stavební činnost, 
pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně 
plánovací dokumentace (změny územního plánu). Je tedy zřejmé, že před zahájením řízení o 
stavební uzávěře musí být o pořízení změny územního plánu (§ 55 SZ) rozhodnuto.
Územní opatření o stavební uzávěře je institutem, který má své opodstatnění pro mezidobí 
mezi rozhodnutím o pořízení změny územního plánu do doby nabytí její účinnosti - vzhledem 
ke složitosti procedury pořizování změny vedoucí k jejímu následnému vydání, je možné 
využít územní opatření o stavební uzávěře. Zákaz nebo omezení stavební činnosti se formou 
stavební uzávěry vydává tehdy, jestliže má dojít k využití území pro jiný účel než stávající. 
Zákaz může směřovat např. pro novostavby, přístavby a nástavby, však nikdy nelze omezit 
nebo zakázat udržovací práce.
Příslušným k vedení řízení o stavební uzávěře je tak jako k pořizování změny územního plánu 
Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování. Podle § 6 odst. 5 
písm. a) SZ rozhoduje o pořízení změny územního plánu zastupitelstvo obce, v tomto případě 
z vlastního podnětu (§ 44 SZ). Příslušným k vydání opatření o stavební uzávěře je rada města, 
k opatření, jímž se vydává změna územního plánu zastupitelstvo města.
Od okamžiku rozhodnutí o pořízení změny územního plánu je tedy dána možnost zablokovat 
vymezené území stavební uzávěrou, jelikož v mezidobí do vydání změny, je dán určitý 
časový prostor, kdy by v určeném území mohlo dojít k významné a zásadní zástavbě, která by 
byla neslučitelná s uvažovaným využitím území podle připravované změny územního plánu. 
Územní opatření je možné vydat za situace, kdy je třeba zachovat dotčené území ze 
stavebního hlediska po přechodnou dobu v určitém stavu pro stanovení jeho budoucího 
využití.

Vzhledem k charakteru požadované regulace navrhujeme vydání územního opatření o 
stavební uzávěře na celé správní území města, tedy 14 katastrálních území. V téměř všech již 
územním plánem města vymezených typech funkčních ploch je umístění staveb ubytovacích 
zařízení možné. Bude tedy jednodušší přidat regulace využití ploch vymezením tzv. 
nepřípustných činností v nich, bez nutnosti vymezování dalších typů, příp. podtypů funkčních 
ploch, což by mohlo snížit přehlednost dokumentace. 

Kroky vedoucí k regulaci využití území:
- usnesení rady města jako navrhovatele k vydání opatření obecné povahy o stavební uzávěře 
pro stavby ubytovacích zařízení,
- usnesení zastupitelstva města – schválení pořízení změny č. 3 Územního plánu města 
Přerova spočívající v přehodnocení podmínek využití funkčních ploch vzhledem k 
ubytovacím zařízením,



- zahájení řízení o vydání územního opatření o stavební uzávěře (řízení trvá min. 3 měsíce 
+lhůta do jednání nejbližšího jednání rady města + 15 vyvěšení na úřední desce) se 
stanovením jeho účinnosti do dne nabytí účinnosti změny územního plánu,
- zpracování a projednání zadání změny územního plánu Odborem ROZ, jeho schválení 
zastupitelstvem města (min. 35 dní + údobí do zasedání nejbližšího zastupitelstva města a 
před ním jednání rady města),
- zpracování zadávací dokumentace a výzva zájemcům na zhotovitele dokumentace změny 
územního plánu (předpoklad do 500 tis. Kč, 30 dní ),
- zhotovení dokumentace návrhu změny územního plánu (předpoklad 3 měs.),
- projednání návrhu změny územního plánu (společné jednání min. 45 dní, stanovisko 
krajského úřadu min. 30 dní, vyhodnocení a případná úprava dokumentace min. 14 dní, 
veřejné projednání min. 45 dní,
- vyhodnocení výsledků projednání + zajištění stanovisek dotčených orgánů min. 35 dní,
- zpracování předlohy pro jednání zastupitelstva o vydání změny územního plánu (min. 14 dní 
+ údobí do zasedání nejbližšího zastupitelstva města a před ním rady města),
- usnesení zastupitelstva města o vydání změny územního plánu formou opatření obecné 
povahy,
- vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce (15 dní).

Principy opatření obecné povahy (OOP):

Územní opatření o stavební uzávěře – vydává je rada města na ´dobu určitou´ (do doby nabytí 
účinnosti změny územního plánu) a lze z něj na základě řízení vedeného podle správního řádu 
udělovat výjimky; bude zakazovat stavební činnosti týkajících se ubytovacích zařízení 
(povolení novostaveb, změn v užívání staveb, změn dokončených staveb, změn staveb před 
jejich dokončením a dodatečných povolení staveb). 

Změna územního plánu – vydává ji zastupitelstvo města na ´dobu neurčitou´; jedná se o 
úpravu již v územním plánu stanovených regulativ (přípustnost využití ploch s rozdílným 
způsobem využití – přípustnost/nepřípustnost staveb ubytovacích zařízení v již vymezených 
funkčních plochách); udělování výjimek není možné; které je měnitelná pouze další změnou 
územního plánu.

Třetí změna v Územním plánu města Přerova již stanovených regulativ využití ploch s 
rozdílným způsobem využití by spočívala v doplnění přípustností/nepřípustností různých typů 
staveb ubytovacích zařízení.

V již územním plánem města vymezených typech funkčních ploch v zastavěném a 
zastavitelném území je umístění staveb ubytovacích zařízení možné. Jako řešení se nabízí 
přidat regulace využití ploch vymezením tzv. přípustných či nepřípustných činností a staveb v 
nich, bez nutnosti vymezování dalších typů, příp. podtypů funkčních ploch, což by mohlo 
snížit přehlednost dokumentace.
Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, definuje stavbu ubytovacího zařízení v kategoriích hotel, 
motel, penzion a ostatní. Některé typy ostatních ubytovacích zařízení jsou definovány 
speciálními normami, např.:
- domov mládeže, internát (vyhl. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských ubytovacích zařízeních)
-  dětský domov, výchovný ústav,… (z.č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy …)



Další typy z ostatních ubytovacích zařízení (cit. vyhl. č. 501/2006 Sb.: zejména ubytovny, 
koleje, svobodárny, a jiné, vybavené pro poskytování přechodného ubytování) je možné si 
pouze dovodit ze zažitých zvyklostí a praxe. Pro ty bude tedy nutné v územním plánu stanovit 
taková regulativa, která v určených plochách možnost jejich realizace připustí, omezí nebo 
vyloučí.

Podle § 102 odst. 2 stavebního zákona, cit.:
Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového 
územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, 
zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením 
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi 
pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo zrušením regulačního plánu anebo před 
změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní 
smlouvy nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich 
vyplývající (dále jen „oprávněný“), pokud uvedenou změnou nebo zrušením bylo zrušeno 
určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Stavební uzávěra dle § 97 stavebního zákona jako opatření obecné povahy omezuje nebo 
zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit 
nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.  
Stavební činnost stavební zákon nedefinuje, výklad poukazuje na § 2 odst. 3,4,5,6 a § 3 
stavebního zákona. Dle názoru stavebního úřadu jde zákaz změny v užívání staveb nad rámec 
zákona (i když ho zatím platná opatření obecné povahy o stavební uzávěře měst, která 
přistoupila k regulaci, používají). Změnou v užívání stavby dle § 127 stavebního zákona se 
rozumí změna užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby (tj. nástavba, 
přístavba a stavební úpravy), tedy bez stavební činnosti.

Stavební uzávěra zakáže zřejmě vznik nových staveb ubytovacích zařízení dle § 2 písm. c) 
vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. 
Ubytovací zařízení jsou v tomto ustanovení definována:
1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro 
poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených,
2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení nejméně s 10 pokoji pro hosty, vybavené 
pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy,
3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s 
omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami 
srovnatelnými s hotelem,
4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, 
internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného 
ubytování.
V době platnosti stavební uzávěry je možno pro odůvodněné případy udělit Radou města 
výjimku ze stavební uzávěry, v době platnosti schválené změny územního plánu není výjimka 
možná a stavební úřad nepovolí žádnou stavbu ubytovacího zařízení (tedy ani např. ubytování 
pro manažery v budově Meopty). Omezení z územního plánu platí do schválení další změny 
územního plánu.

Dle § 102 odst. 1 stavebního zákona náleží vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k 
pozemku nebo stavbě byla územním opatřením o stavební uzávěře omezena a byla mu tím 



způsobena majetková újma, náleží náhrada. Povinnost poskytnout náhradu za změnu v území 
na základě písemné žádosti vlastníka obsahující prokázání majetkové újmy má obec, jejíž 
orgány vydaly územní opatření o stavební uzávěře. Nedojde-li k dohodě o výši náhrady, 
rozhodne o její výši soud.

Městská policie Přerov
Na základě poznatků ze sociálně vyloučené oblasti nelze v současné době statisticky doložit 
nárůst protiprávní činnosti. Bohužel v dané chvíli to není směrodatné, jelikož zde dochází k 
latentní protiprávní činnosti. Latentnost je způsobena nedůvěrou občanů v systém jako 
takový. I když dochází k narušování občanského soužití či veřejného pořádku, občané to 
nenahlásí, jelikož v současné době nevěří v efektivní zásah státní či veřejné moci. Bohužel je 
zde prokazatelné snížení komfortu bezpečí (pocitu bezpečí) na základě čehož vznikla i petice 
občanů a problém byl natolik zásadní, že proběhlo i jednání vedení města s ministrem vnitra, 
policejním ředitelem a ostatními zainteresovanými subjekty, přičemž jako jedno z opatření 
pro znemožnění latentní protiprávní činnosti a zvýšení pocitu bezpečí bylo přijato 
bezpečnostní opatření ve formě trvalých pěších hlídek policistů a strážníků. Je zřejmé, že 
zvýšené napětí v dané oblasti je zapříčiněno značnou měrou i nárůstem klientů ubytoven pro 
sociálně slabé. 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Od počátku roku 2014 bylo oznámeno na oddělení přestupků Odboru evidenčních správních 
služeb a obecního živnostenského úřadu cca 800 přestupků proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití a majetku (v rámci celé ORP). Z tohoto počtu se přestupku mělo dopustit 
54 osob, které byly v dobu spáchání přestupku ubytovány v některé z ubytoven na území 
města Přerova. Zároveň u 31 přestupků byla místem spáchání právě některá ubytovna, kdy se 
jednalo především o přestupky proti majetku - § 50 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona 
(krádeže) a proti občanskému soužití - § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona (fyzická 
napadání). 

Velkým problémem, ztěžujícím zdárný průběh řízení o přestupku je vůbec zajištění 
přítomnosti osob, které buď přestupek spáchaly, byly jím postiženy nebo byly svědkem 
tohoto jednání, pokud jsou z řad ubytovaných. Písemnosti si zásadně nepřebírají, je nutno 
často doručovat jim prostřednictvím strážníků Městské policie a nakonec většinou zajistit 
stejnou cestou předvedení těchto osob, když na předvolání nereflektují. Bohužel u těchto osob 
je časté, že mění ubytovny nebo odchází bydlet jinam a je pak složité jejich nový pobyt zjistit.

Městská policie Přerov

Na základě poznatků ze sociálně vyloučené oblasti nelze v současné době statisticky doložit 
nárůst protiprávní činnosti. Bohužel v dané chvíli to není směrodatné, jelikož zde dochází k 
latentní protiprávní činnosti. Latentnost je způsobena nedůvěrou občanů v systém jako 
takový. I když dochází k narušování občanského soužití či veřejného pořádku, občané to 
nenahlásí, jelikož v současné době nevěří v efektivní zásah státní či veřejné moci. Bohužel je 
zde prokazatelné snížení komfortu bezpečí (pocitu bezpečí) na základě čehož vznikla i petice 
občanů a problém byl natolik zásadní, že proběhlo i jednání vedení města s ministrem vnitra, 
policejním ředitelem a ostatními zainteresovanými subjekty, přičemž jako jedno z opatření 
pro znemožnění latentní protiprávní činnosti a zvýšení pocitu bezpečí bylo přijato 
bezpečnostní opatření ve formě trvalých pěších hlídek policistů a strážníků. Je zřejmé, že 
zvýšené napětí v dané oblasti je zapříčiněno značnou měrou i nárůstem klientů ubytoven pro 
sociálně slabé. 



Rada města Přerova

projednala danou záležitost na své 99. schůzi konané dne 10. 9. 2014 a podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Důvodová zpráva:

Ubytovny na území statutárního města Přerova
Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města 
Přerova od měsíce října 2013 pravidelně monitoruje situaci na ubytovnách působících na 
území statutárního města Přerova. Depistážní činností bylo zjištěno, že v městě Přerově se 
nachází 21 ubytoven, které poskytují ubytování potřebným občanům. Z tohoto celkového 
počtu ubytoven dvě ubytovny provozují neziskové organizace – Azylový dům pro matky s 
dětmi, který provozuje Armáda spásy a Ubytovnu pro bezdomovce, jejímž provozovatelem je
Český červený kříž – oblastní spolek Přerov. Tři ubytovny – Stavařov USS s.r.o, Tribuna a 
ČMOV poskytují ubytovací služby výlučně sportovcům, studentům a osobám, kteří do města 
přicestovali za prací či turistikou. Soukromí provozovatelé ubytovávají občany ohrožené 
sociálním vyloučením s absencí bydlení v 16 ubytovnách. Jejich cílovou skupinou jsou osoby, 
které nemají vlastní příjmy a jsou občany v hmotné nouzi. Zaměřují se zejména na osoby 
nezaměstnané s materiálními problémy, rodiny s dětmi, seniory a zdravotně znevýhodněné 
občany. 
Ve všech šetřených ubytovnách je občan ubytován na základě smlouvy o ubytování, 
vztahující se k poskytnutému lůžku (společné sociální zařízení a kuchyně, jedna místnost pro 
více ubytovaných). Pouze na ubytovně Chemik (provozovatel - Marek Rybka) získává 
ubytovaný nájemní vztah na základě uzavřené nájemní smlouvy, vztahující se k bytové 
jednotce, tedy včetně kuchyně a sociálního zařízení. Nájemní smlouva pak opravňuje 
ubytovaného k získání trvalého pobytu.

První výsledky depistážní činnosti sociálních pracovníků oddělení sociální prevence a pomoci 
byly pro potřeby statutárního města zpracovány v měsíci prosinci 2013, a to ve „Zprávě o 
ubytovnách provozovaných na území statutárního města Přerova“, kde byl podrobně popsán a 
vyhodnocen stav na všech v Přerově provozovaných ubytovnách. Tato zpráva byla 
aktualizována v měsíci březnu 2014, kdy byly na základě zjištěných skutečností vypuštěny tři 
ubytovny z pravidelného monitoringu. Jednalo se o ubytovny, které prokazatelně 
neubytovávají osoby ohrožené sociálním vyloučením. Z výsledků monitorovací činnosti 
sociálních pracovníků je zřejmé, že již během třech měsíců došlo k podstatným zjištěním, a 
to:
• z původně zjištěných 671 ubytovaných osob poklesl jejich počet o 39 osob na současných 
632 ubytovaných osob (o 5,8%)
• z původně zjištěných 84 ubytovaných rodin s dětmi poklesl jejich počet o 15 rodin na 
současných 69 ubytovaných rodin (o 17,9%)
• z původně zjištěných 158 ubytovaných mimopřerovských osob se zvýšil jejich počet o 18 
osob na současných 176 mimo přerovských osob (o 11,4%)
• původně zjištěný 23,5% poměr ubytovaných přerovských a mimopřerovských osob se zvýšil 
o 4,3% na současných 27,8%.

V současné době pracovnice oddělení sociální prevence a pomoci provádí návštěvy na 



přerovských ubytovnách za spolupráce romského poradce oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví a pracovnic Referátu hmotné nouze a dávek pro OZP Úřadu práce v Přerově, dle 
předem schváleného harmonogramu všemi zúčastněnými strany. Aktuálně bylo zjištěno, že 
vznikla nová ubytovna v bývalé administrativní budově Přerovských strojíren. Svou činnost 
zahájila ode dne 01.07.2014. Do monitoringu byla rovněž nově zařazena ubytovna Zakomont, 
s.r.o. na adrese Dluhonská 2418/110, Dluhonská 2417/112.

Další ubytovna se připravuje v objektu č.p. 2926 na ulici Dluhonská 100. Vlastník budovy 
podal na Magistrát města Přerova žádost o změnu v užívání stavby na ubytovnu. Rozhodnutí 
v dané záležitosti dosud nebylo vydáno.
Z činnosti sociálních pracovníků vyplývá také skutečnost, že ve městě Přerově je více objektů 
v soukromém vlastnictví využíváno za účelem pronájmu třetím osobám, tyto objekty nejsou 
evidovány jako ubytovny, ale tuto funkci již dlouhodobě plní. 

Z výše uvedené monitorovací činnosti jednoznačně vyplývá, že stávající kapacita ubytoven 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené je cca 800 lůžek. V měsíci 
březnu letošního roku bylo na ubytovnách ve městě Přerově evidováno celkem 632 osob. Z 
celkového počtu bylo evidováno 176 mimopřerovských osob. Z těchto údajů je podstatné 
zejména to, že pro občany statutárního města Přerova je ubytovací kapacita více než 
dostačující. Naopak volnou kapacitou lůžek vzniká velký prostor pro ubytování migrujících 
sociálně vyloučených mimopřerovských občanů. Drtivá většina provozovatelů uvedených 
ubytoven poskytuje ubytování za účelem tvoření zisku. Jejich prioritním cílem je naplnit 
volnou kapacitu své ubytovny. Lze tedy předpokládat, že v rámci podnikatelského záměru 
vynaloží veškeré úsilí na naplnění volné kapacity ubytovny a to přerovskými či 
mimopřerovskými občany. Povolení dalších ubytoven nad rámec již stávající kapacity není v 
zájmu města a naopak negativně ovlivní již tak narušené sociální klima a soužití ve městě a 
prohloubí problematické vztahy mezi majoritou a minoritou. Příchodem dalších 
mimopřerovských sociálně vyloučených osob bez reálné možnosti jejich pracovního uplatnění 
na území města dojde ke změně struktury obyvatelstva, navýšení nezaměstnanosti, možnosti 
nárůstu trestné činnosti, a jiných negativních sociálněpatologických jevů. Vzniká tak velmi 
reálné riziko zvýšených výdajů na sociální práci a sociální služby, zvýšení výdajů v oblasti 
školství, zdravotnictví, apod. 

Na území města Přerova se nachází vysoký počet nevyužívaných budov. Při nepřijetí opatření 
na regulaci počtu ubytoven existuje reálné riziko využití těchto objektů k provozování nových 
ubytoven. 

Z výše uvedených důvodů se regulace ubytoven jeví jako vhodné řešení dané situace. Pro 
občany města, kteří se ocitnou ve velmi tíživé životní situaci, je stávající nabídka ubytování 
více než dostačující. Regulace počtu ubytoven povede ke zklidnění sociálního klimatu ve 
městě Přerově a poskytne prostor pro intenzivnější sociální práci s občany nejen 
využívajícími tuto formu bydlení.

Problematika ubytoven pro osoby sociálně vyloučené není jen otázkou města Přerova. S 
obdobnými problémy se potýkají i další města a obce na celém území České republiky. K 
regulaci počtu ubytoven formou územního opatření o stavební uzávěře již přistoupila i jiná 
města, jako příklad uvádíme Kolín, Příbram, Kladno a Pečky.


