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Důvodová zpráva:

K bodu 1 návrhu na usnesení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 

a) nevydat 3. změnu Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné 
povahy, podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení,

b) vrátit dokumentaci změny v souladu s ust. § 54 odst. 3 cit stavebního zákona 
k úpravě podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení a novému projednání.

Třetí změna v Územním plánu města Přerova již stanovených regulativ využití ploch s 
rozdílným způsobem využití spočívá v doplnění přípustností/nepřípustností různých typů 
staveb ubytovacích zařízení. V současné době je v územním plánu města ve vymezených 
typech funkčních ploch v zastavěném a zastavitelném území možné umístění staveb 
ubytovacích zařízení. 
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, další typy z ostatních ubytovacích zařízení (cit. vyhl. č. 501/2006 Sb.: 
zejména ubytovny, koleje, svobodárny, a jiné, vybavené pro poskytování přechodného 
ubytování) je pak možné si pouze dovodit ze zažitých zvyklostí a praxe. 

V současné době je návrh změny po společném a veřejném projednání ve fázi před 
předložením zastupitelstvu města k jejímu vydání v souladu s ust. § 54 odst. 1 cit. stavebního 
zákona. Zhotovitelem dokumentace 3. změny ÚPm Přerova byla proto navržena regulace 
ve smyslu zamezení možnosti realizace ubytovacích zařízení na území města s výjimkou 
staveb některých ´ostatních´ ubytovacích zařízení:

- sociálních služeb (z.č. 108/2006 Sb.)
- ústavní, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (z.č.109/2002 Sb.),
- školských výchovných a ubytovacích zařízení (vyhl.č. 108/2005 Sb.).

Z hlediska možností regulace vymezené v územně plánovací dokumentaci jde o legislativou 
vymezené určení druhů ubytovacích zařízení. Stavební zákon stanoví, že územní plán nesmí 
obsahovat takové regulace - podrobnosti, jež svým obsahem náleží regulačnímu plánu nebo 
územnímu rozhodnutí. Lze tedy stanovit pouze přípustné typy a charakter staveb a využití 
území, nikoli však podrobnosti vnitřního uspořádání a charakteru ubytovacích zařízení. 
Dosud vypracovaná a projednaná dokumentace změny využívá (nad rámec stavebním 
zákonem vymezeného účelu územního plánu) definice speciálních zákonů pro typy 
ubytovacích zařízení s ohledem na vyvstávající požadavky v souladu se systémovými
sociálními opatřeními města jako jsou např. azylový dům pro imobilní uživatele, zařízení pro 
osoby v seniorském věku závislé na péči, registrované sociální služby, apod.

S tímto a dalším uvedeným se však snoubí rizika, kterým v rámci regulativů stanovených 
územním plánem nelze předejít. 

K aktuálnímu stavu pořízení a uplatňování současné legislativy proto svolal Odbor koncepce 
a strategického rozvoje (ROZ) jednání se zástupci odborů sociálních věcí a školství (SVŠ) a 
stavebního úřadu a ŽP (STAV), které se uskutečnilo 30.9.2015:
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Vyjádření Odboru stavebního úřadu a ŽP z 8.10.2015:

Změna č. 3 Územního plánu města Přerova – rizika navrhovaného řešení vzhledem k jeho 
uplatňování a k uplatňování aktuální legislativy na úseku sociální péče a stavebně 
povolovacího řízení:

V navrhovaném řešení, tzn. v doplnění textu ve vybraných plochách ve znění (např.):

v plochách bydlení jsou nepřípustné pozemky staveb ubytovacích zařízení s výjimkou:
 zařízení sociálních služeb podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů
 domovů mládeže a internátů dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů
 dětských domovů a dětských domovů se školou dle zákona č. 109/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů

by nebylo možné zabránit změně účelu stávajících vyjmenovaných zařízení na ubytovací 
zařízení, neboť by se neměnil účel užívání těchto zařízení dle § 126 stavebního zákona. 
Rovněž by bylo možné obejít toto omezení způsobem, kdy by si investor (stavebník,…..) 
požádal o stavbu povoleného druhu stavby ubytovacího zařízení a po jeho dokončení a 
povolení do užívání by ho následně začal užívat (po odsouhlasení provozního řádu krajskou 
hygienickou stanicí) jako ubytovnu.

V případě plošného zákazu nepřípustnosti staveb ubytovacích zařízení upozorňujeme na 
skutečnost, že by i u stávajících přípustných staveb ubytovacích zařízení (v rozsahu v jakém 
jsou vymezeny výše), nebylo možné provádět změny těchto staveb, tzn. přístavby, nástavby 
a dokonce i stavební úpravy, směřující ke změně v užívání i pouze části stavby, neboť dle § 
111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a ověří 
zejména, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací 
dokumentací. V případě plošného zákazu nepřípustnosti staveb ubytovacích zařízení by tedy 
tato změna v užívání byla v rozporu s územním plánem a žádost by musela být zamítnuta.

Vyjádření Odboru sociálních věcí a školství z 9.10.2015:

V současné době je v jednání:
- převod objektu Strojař do vlastnictví města - pravděpodobnost využití objektu k 

sociálním účelům (možnost využití objektu ke zřízení jakékoliv sociální služby uvedené 
v § 34 zákona č. 108/2006 Sb.)

- využití objektu Chemik (Velké Novosady 13) k sociálním účelům - pravděpodobnost 
využití k provozování ubytovny a zřízení sociálních bytů, nicméně nelze vyloučit 
možnost zřízení některé ze sociálních služeb uvedených v § 34 zákona č. 108/2006 Sb.

- v areálu stávajícího přerovského Domova pro seniory je volná plocha, která je vyčleněna 
jako rezerva pro případnou dostavbu domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem, příp. odlehčovací služby § 44 zákona č. 108/2006 Sb. (existuje studie - pavilon 
G)

- v současné době se zpracovává III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území 
města Přerova pro období 2016 - 2019, z kterého vyplyne potřeba zřízení sociální služby 
- chráněné bydlení, odlehčovací služba, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 
jiné. Aktuálně není vytipován objekt pro zřízení těchto služeb. Chráněné bydlení je 
pobytovou službou. Odlehčovací služby mohou mít podobu terénní, ambulantní, ale i 
pobytové služby. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je rovněž pobytovým 
zařízení viz § 42 - 42a zákona č. 359/1999 Sb.

- dále máme uloženo předložit RM realizační záměr zřízení dvou "Pokojů krizových 
lůžek" v některé ze stávajících DPS

- Domov ADAM Dřevohostice, p.o. - avizoval zájem o zřízení Domova pro osoby se 
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zdravotním postižením na území města Přerova (objekt zatím neměli vytipován)
- Co se týká domovů mládeže a internátů dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., a dětských 

domovů a dětských domovů se školou dle zákona č. 109/2002 Sb. - nemáme informace, 
zda jiný subjekt má zájem o zřízení dalších těchto zařízení na území města (u stávajících 
město není zřizovatelem).

Zřízení sociálních služeb podléhá registraci krajským úřadem. Žadatel mimo jiné musí 
doložit:

- zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení 
sociálních služeb,

- zajištění personálních, materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb.

Krajský úřad i KHS se vyjadřuje ke způsobilosti konkrétních objektů pro zřízení sociálních 
služeb, nikoli obecně.

Vzhledem k uvedeným novým skutečnostem se nabízí ve věci 3. změny ÚPm Přerova 
varianty dalšího řešení:

1. Zohlednit ty plochy, na kterých je možné již dnes určitý v rámci ´sociální politiky´ 
města objekty nebo pozemky pro realizaci požadovaných sociálních zařízení a těmto 
plochám přiřadit regulativy umožňující konkrétní záměr.
Z hlediska možnosti uplatňování územního plánu a vymezení regulativů pro určené 
plochy je tato varianta nejvýhodnější. Negativem je zatím neujasněný výčet a definice 
záměrů v rámci soc. aktivit města.

2. Vyloučit možnost realizace všech typů ubytovacích zařízení a následnou potřebu jejich 
zřízení řešit změnou územního plánu pro tu kterou funkční plochu přiřazením 
konkrétního regulativu. 
Negativem je zdržení přípravy stavby a ohrožení čerpání případného dotačního titulu,…

3. V intenci ploch již ve zpracované dokumentaci změny územního plánu, ale připustit 
pouze možnost realizace např. chráněného bydlení, domovů důchodců…
Neuchopitelné z hlediska stavebně povolovacího řízení, viz vyjádření STAV.

Uvedený návrh na usnesení tedy vychází ze stávajících možností vymezení regulativů –
přípustnosti typů staveb ubytovacích zařízení, s ohledem na legislativní možnosti v rámci 
pořizovacího procesu změny. Vzhledem k uvedeným rizikům, viz vyjádření STAV, a 
vyvstalým požadavkům na sociální opatření města, viz vyjádření SVŠ, odbor ROZ 
doporučuje zastupitelstvu města změnu územního plánu nevydat a vrátit dokumentaci 
k úpravě a novému projednání.

Z tohoto postupu nevyplývají pro město a umisťování nežádoucích staveb ubytovacích 
zařízení žádné komplikace a to s ohledem na účinnost opatření obecné povahy – územní 
opatření o stavební uzávěře, kterým se do doby nabytí účinnosti změny územního plánu 
zakazují stavební činnosti pro stavby ubytovacích zařízení, kdy rada města může podle § 99 
odst. 3 stavebního zákona na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti 
pro dočasné ubytování u hotelů, motelů, penzionů, kolejí, internátů a domovů mládeže, s tím, 
že udělení výjimky neohrožuje účel sledovaný připravovanou změnou územního plánu. 
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K bodu 2 návrhu na usnesení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, o nepořízení změny Územního 
plánu města Přerova na základě požadavku žadatelů o rozšíření ploch pro bydlení 
rodinné podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.

Odbor rozvoje jako orgán územního plánování podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o změnu územního plánu 
města posoudil a vyhodnotil. Důvodem pro návrh na rozhodnutí o nepořízení požadovaných 
změn územního plánu je ustanovení § 55 odst. 4) cit. zákona: Další zastavitelné plochy lze 
změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Inf.: Územní plán města Přerova je účinný od 7.10.2009. Zastupitelstvo města dne 9.9.2013 
schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova za období X.2009-IV.2013, ze 
které vyplývá, že za určené období bylo využito 1,12% návrhových ploch. Lze tedy 
jednoznačně dovodit, že potřebu nových zastavitelných ploch nelze prokázat.

Odboru rozvoje byly doručeny žádosti:

 Manželů Mgr. G. a J. P. o pořízení změny územního plánu města ve vymezení pozemků v 
jejich spoluvlastnictví p.č. 553/1 a 557 v k.ú. Čekyně o výměře 6 125 m2 plochy 
zemědělské na plochu bydlení rodinného.

K současné výstavbě a úbytku volných stavebních ploch:
V k.ú. Čekyně bylo v ÚPm Přerova vymezeno 14,63 ha v návrhových a přestavbových 
plochách pro bydlení. Od nabytí účinnosti Územního plánu města Přerova dne 7.10.2009 bylo 
stavebně povoleno 5 rodinných domů na ploše 0,708 ha, tzn., že bylo využito 4,8 %.
Ve výstavbě je infrastruktura pro rodinné domy v lokalitě Nad úvozem. Pro posouzení 
zastavitelnosti území je pro orgán územního plánování rozhodný stav katastru nemovitostí –
zastavěné stavební pozemky (§ 2 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., v platném znění, dále jen 
stavební zákon).
Žadatelé navrhují změnou územního plánu řešit výměnu za již vymezené zastavitelné 
pozemky, jejichž majitelé je dosud k jejich účelu nevyužili. 

Ustanovení § 102 stavebního zákona stanoví, kdy vlastníkům pozemků rušených 
k zastavění náleží náhrada. Rozhodným je termín uplynutí 5 let od nabytí účinnosti 
Územního plánu města Přerova, kterým byly pozemky v územním plánu k zastavění 
vymezeny a fakt, že vlastníkům předmětných pozemků nevznikla prokazatelná újma, cit.:
… 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…
Další ustanovení § 102 cit zákona:
… Povinnost poskytnout náhradu za změnu v území na základě písemné žádosti vlastníka 
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obsahující prokázání majetkové újmy má obec….
… V případě, že dojde k následné změně územního plánu, …a příslušný pozemek, za který 
byla vyplacena náhrada, se vrátí do původního režimu umožňujícího zastavění, je ten, 
komu byla náhrada vyplacena, povinen vyplacenou náhradu v plné výši vrátit poskytovateli 
náhrady do 3 měsíců od vyrozumění o vzniku této povinnosti. Povinnost vrátit náhradu 
zaniká po 5 letech od nabytí účinnosti změny územního plánu, změny …, na jejichž základě 
náhrada vznikla. Povinnost vrátit náhradu dále zaniká v případech, kdy ten, komu byla 
náhrada vyplacena, při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace, kterou se 
příslušný pozemek vrátil do původního režimu umožňujícího zastavitelnost, uplatnil proti 
této zastavitelnosti námitku nebo připomínku.

 Pana M. P. o pořízení změny územního plánu města ve vymezení pozemku v p.č. 652/1 v 
k.ú. Žeravice o výměře 3 360 m2 plochy zemědělské na plochu bydlení rodinného.

K současné výstavbě a úbytku volných stavebních ploch: 
V k.ú. Žeravice bylo v ÚPm Přerova vymezeno 11,01 ha v návrhových a přestavbových 
plochách pro bydlení. Od nabytí účinnosti Územního plánu města Přerova dne 7.10.2009 byl 
stavebně povolen 1 rodinný 1 dům na ploše 0,095 ha, tzn., že bylo využito 0,87 %.
Ve výstavbě je infrastruktura pro rodinné domy v lokalitě Žalkov. Pro posouzení 
zastavitelnosti území je pro orgán územního plánování rozhodný stav katastru nemovitostí –
zastavěné stavební pozemky (§ 2 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., v platném znění, dále jen 
stavební zákon).

K bodu 3 návrhu na usnesení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

3. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení změny Územního 
plánu města Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy krajinné zeleně 
na smíšenou plochu občanského vybavení a výroby.

EMOS spol. s r.o. – dne 29.9.2015 proběhlo jednání se zástupci fy ve věci změny využití části 
plochy krajinné zeleně, jež je současně plochou regionálního biocentra RB 164 Žebračka. 
Společnost má záměr „Dostavba prodejního a skladového areálu společnosti EMOS, Lipnická 
ul., Přerov" - rozšířit svůj objekt na Lipnické ulici směrem k silnici 1/47. Vzhledem 
k situování již stávajícího skladu se v prodloužení východní stěny jedná o zásah do prvku 
ekologické stability - navrhovaného regionálního biocentra RBC 164 v délce cca 15 m a 
zasahuje za hranici RBC v šířce 3,0-4,0 m.

Svoji žádost společnost doručila spolu s vyjádřením příslušného dotčeného orgánu, kterým je 
Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa chráněné krajinné oblasti (AOPK SCHKO) 
Litovelské Pomoraví a to vzhledem k tomu, že požadovaná část pozemku je zároveň součástí 
ochranného pásma NPR Žebračka (z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Vzhledem k tomu, že navrhovatel se v žádosti zavazuje k úhradě nákladů vzniklých 
v souvislosti s pořízením změny územního plánu, nenavrhuje se rozpočtové opatření.
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Záležitosti byly projednány: 

 na 13. jednání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu ze dne 13. 10. 2015, který 
přijal následující usnesení:

VPRID/13/03/2015 3. změna Územního plánu města Přerova „ubytovny“
1. VPRID doporučuje ZM nevydat 3. změnu Územního plánu města Přerova  
2. VPRID doporučuje ZM vrátit dokumentaci změny v souladu s ust. § 54 odst. 3 

stavebního zákona k úpravě a novému projednání pořizovateli

VPRID/13/04/2015 Změna Územního plánu města Přerova
1. VPRID doporučuje ZM rozhodnout o nepořízení změny Územní plánu města Přerova –

navýšení ploch pro bydlení podle předloženého materiálu (žádost p. M. P. v m.č. 
Žeravice a žádost manželů P. v m.č. Čekyni)

2. VPRID doporučuje ZM rozhodnout o pořízení změny Územního plánu města Přerova 
ve prospěch společnosti EMOS (změna části RBC 164 Žebračka na plochu VS)

 na 29. schůzi Rady města Přerova dne 29.10.2015, která přijala následující usnesení č. 
891/29/5/2015:

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. a), za 
použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, 

a) nevydat 3. změnu Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, 
podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení,

b) vrátit dokumentaci změny v souladu s ust. § 54 odst. 3 cit stavebního zákona k 
úpravě podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení a novému projednání.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, o nepořízení změny Územního plánu města Přerova na základě 
požadavku žadatelů o rozšíření ploch pro bydlení rodinné podle důvodové zprávy a 
přílohy tohoto návrhu na usnesení.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města Přerova na základě 
požadavku žadatele změny části plochy krajinné zeleně na smíšenou plochu občanského 
vybavení a výroby.

V příloze:
- Výřezy územního plánu města s vyznačením požadovaných změn, k bodu 2
- Výřez územního plánu města s vyznačením požadované změny, Stanovisko/vyjádření 

AOPK SCHKO Litovelské Pomoraví, k bodu 3


