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3. změna Územního plánu města Přerova - ZADÁNÍ

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu, v platném znění

schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 cit. zákona zadání 3. změny Územního plánu 
města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Třetí změna v Územním plánu města Přerova spočívá v doplnění přípustností/nepřípustností 
různých typů staveb ubytovacích zařízení v již stanovených plochách rozdílným způsobem 
využití.
O jejím pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 1224/25/8/2014 
dne 15.9.2014. 
V typech funkčních ploch v zastavěném a zastavitelném území, kde je umístění staveb 
ubytovacích zařízení možné, bude v souladu se schváleným zadáním možnost přípustnosti či 
nepřípustnosti ubytovací zařízení vymezit. 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, svým ustanovením § 2 definuje stavby ubytovacích 
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 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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.

Na základě zastupitelstvem města schváleného zadání pořizovatel zadá zhotovení 
dokumentace návrhu 3. změny územního plánu města Přerova a následně budou následovat 
projednání v souladu s ustanoveními §§ 50 – 53 cit. stavebního zákona.
Územní plán (jeho změny) pak vydává zastupitelstvo města podle § 54 formou opatření 
obecné povahy v souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona §§ 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád.

Rada města Přerova svým usnesením č. 77/5/6/2014 ze dne 11.12.2014 podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova zadání 3. změny Územního plánu města Přerova schválit. 

Přílohou návrhu usnesení jsou zadání 3. změny Územního plánu města Přerova a vyhodnocení 
jeho projednání.


