
Pořadové číslo: 18/5

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru

Název návrhu:

Změna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání

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

1. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5 
Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení,

2. vydává za použití § 45 odst. 4, §§ 53, 54 a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, změnu č. 5 Územního plánu města Přerova, 
formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2, tohoto návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

O změnu územního plánu pořádal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc dne 11.8.2015. Svoji žádost odůvodňuje plánem 
výstavby nového areálu územního odboru a centrální požární stanice v Přerově Jedná se o 
pozemky p.č. 826, 827/1, 828/1 a 828/2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 
Navrhovatel se v žádosti zavázal k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením 
dokumentace změny územního plánu a tuto podmínku dodržel. Dokumentaci k jejímu 
projednání byla předána v lednu t.r.

V Územním plánu města (ÚPm) Přerova se jedná o změnu využití plochy výroby a 
skladování (VP) o rozloze 4 ha na smíšené využití občanského vybavení a výroby (VS).



Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 300/10/6/2015 ze dne 12.10.2015 bylo schváleno 
pořízení změny č. 5 ÚPm Přerova. Zadání změny č. 5 ÚPm Přerova bylo zpracované a 
projednané v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném změní, 
v souladu s ustanovením § 11 a v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a schválené zastupitelstvem města č. 374/12/7/2015 dne 14.12.2015.
Návrh dokumentace změny č. 5 Územního plánu města Přerova je zpracován v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, cit. 
vyhláškou č. 500/2006 Sb. a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění.

Změna č. 5 ÚPm Přerova:

 nemá vliv na textovou část Průvodní zpráva, protože neovlivňuje celkovou koncepci města 
stanovenou v platném ÚPm Přerova,

 má vliv na textovou část Odůvodnění kap. A.2.5. za A odst. 1) Požadavky na urbanistickou 
koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a 
na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch:
- změna využití přestavbové plochy skladování a výroby /VP/ o rozloze 4 ha (využití podle § 11 a 
12 vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) na plochu smíšenou 
občanského vybavení a výroby /VS/ (využití podle § 6, 11 a 12 cit. vyhlášky).

 má vliv na grafickou část a to na výkresy:
 I.1.2 Základní členění území, I.2.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce 
 II.1.1 Koordinační výkres – urbanistická koncepce, II.3.1 vyhodnocení záboru ZPF a 

PUPFL
Dokumentace změny územního plánu je vystavena na webových stránkách města 
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/aktualne-projednavane-
dokumentace/ nebo je v tištěné formě k dispozici na oddělení územního plánování, Odboru 
koncepce a strategického rozvoje MMPr.

K bodům návrhu na usnesení:

1. Vyhodnocení projednání návrhu 5. změny, viz příloha této důvodové zprávy
Jsou vyhodnocena stanoviska dotčených orgánů v rámci společného jednání podle § 50 odst. 2 
stavebního zákona. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje a koncepce 
svým stanoviskem podle § 50 odst. 7 stavebního zákona ze dne 13.12.2012 souhlasil, aby návrh 
změny územního plánu města byl veřejně projednáván v řízení o územním plánu dle § 52 odst. 1 
stavebního zákona, tzv. veřejném projednání. Je nutné konstatovat, že v rámci veřejného
projednání nebyly uplatněny žádné námitky podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
V rámci projednání 5. změny územního plánu města nebyly řešeny žádné rozpory podle § 136 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyhodnocení projednání je přílohou bodu 1. návrhu na usnesení.

2. Vydání změny územního plánu je podle § 54 odst. 2 stavebního zákona odvislé od ověření, 
že dokumentace není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR schválenou 20. července 2009 
usnesením č. 929/2009 (dále politika) - lze konstatovat, že rozsah změny, tak jak byl definován 
v jejím zadání, a její následné zpracování nemá svou podrobností vliv na požadavky politiky.
Při zpracování změny územního plánu města bylo nutné vycházet  z 1. aktualizace  Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje schválených usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011 
Zastupitelstva Olomouckého kraje stanovující požadavky, které nejsou změnou územního plánu 
města dotčeny.
Změnu č. 5 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.

Schéma změny č. 5 ÚPm Přerova:

Dalším postupem, který vyžaduje ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona je pořízení právního stavu 
dokumentace Územního plánu města Přerova po jeho změně. Vzhledem k tomu, že se ještě v letošním 
roce předpokládá vydání dalších změn územního plánu, bude pořizovatel postupovat v souladu 
s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 29.10.2015 a právní stav ÚPm Přerova bude 
vyhotoven po jejich vydání.

Po vydání opatření obecné povahy zastupitelstvem města bude toto doručeno veřejnou 
vyhláškou a vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti.

Záležitost byla projednána na 45. schůzi Rady města Přerova dne 2.6.2016, která přijala následující 
usnesení č. 1579/45/5/2016: 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 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 v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění,
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1. vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5 Územního 
plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení,

2. vydat Změnu č. 5 Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je 
přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení.


