
Pořadové číslo:  32/5 

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 13.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí vyhodnocení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova 2013-2017 podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2.  schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova 

2013-2017, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení, 

 

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 v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 

2013-2017. 

 

 

Důvodová zpráva 
 

 

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. 

 

Statutární město Přerov má v současné době právní stav Územního plánu města Přerova (dále ÚPm),  

ve znění změny č. 1, 4A, 4B, 5, 6, a 8, s účinností od 8.4.2017. 



Zpráva o uplatňování ÚPm Přerova (dále jen Zpráva): 

Povinnost pořízení Zprávy ve čtyřletých intervalech od vydání ÚPm vyplývá z ustanovení § 

55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění; příslušným k jejímu schválení je zastupitelstvo města. 

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 Zprávy pořizovatel vycházel: 

- ze Zprávy 2009-2013, 

- z vydaných rozhodnutí stavebního úřadu, 

- z podaných žádostí o změnu ÚPm za uplynulé období, 

- z podnětů při projednání Zprávy uplatněných dotčenými orgány a dalšími organizacemi. 

Obeslány byly i sousední obce; z jejich strany však nebyly uplatněny žádné připomínky ani 

požadavky. 

Pořizovatel ve zprávě konstatuje změny podmínek, na základě kterých byl ÚPm Přerova, resp. 

jeho změny vydány. Z Územně analytických podkladů ORP Přerov nevyplývají žádné nové 

požadavky, které by zásadně ovlivnily rozhodování o změnách v území podle ÚPm Přerova.  

Z Politiky územního rozvoje ČR a z aktualizací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

(dále jen ZÚR OK) požadavky na změnu ÚPm vyplývají. Ta se však na základě doporučení 

nadřízeného orgánu územního plánování bude pořizovat až po vydání aktualizace č. 2a ZÚR 

OK.  

Změna bude na základě aktualizací těchto dokumentací měnit a upřesňovat možnosti využití 

částí území města. Do té doby však lze o změnách v území (umístění a realizaci staveb) 

rozhodovat na základě Politiky územního rozvoje ČR a účinných ZÚR OK. 

Vzhledem k tomu, že rozsah změny nelze v současné době přesně specifikovat, bude úhrada 

za její zhotovení včetně úplného znění Územního plánu města Přerova, tuto změnu 

zahrnujícího, řešeno rozpočtovým opatřením. Cena se tedy bude odvíjet od přesné specifikace 

díla a ceny, která vyjde z výběrového řízení na zhotovení zakázky. 

Zpráva byla současně s vyhodnocením jejího projednání podle ust. § 47 odst. 1 až 4 

stavebního zákona předložena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu na jeho zasedání 

dne 6.9.2017, který ji přijal s následujícím usnesením VPRID/39/02/2017: 

1. 
 

VPRID doporučuje Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 6 odst. 5 v souladu 

s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, vzít na vědomí vyhodnocení projednání a schválit Zprávu o 

uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017, 
2. VPRID doporučuje Zastupitelstvu města Přerova uložit RM pověřit Odbor koncepce a 

strategického rozvoje přípravou podkladů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 

rozhodnout o pořízení změny Územního plánu města Přerova v souladu se schválenou 

Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017. 
 

Zpráva současně s vyhodnocením jejího projednání podle ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona byla 

předložena Radě města Přerova na její 77. schůzi dne 21.9.2017, kde byla projednána s tímto 

usnesením: 

Rada města Přerova po projednání 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 6 odst. 5 v souladu s 

ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 

platném znění, vzít na vědomí vyhodnocení projednání podle přílohy č. 1 a schválit Zprávu o 

uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu na 



usnesení. 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, rozhodnout o 

pořízení změny Územního plánu města Přerova v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování 

Územního plánu města Přerova 2013-2017. 

3. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje přípravu podkladů pro změnu Územního plánu 

města Přerova v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 

2013-2017. 

 

 


