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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 29.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Ing. Lenka Škubalová, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

1. o pořízení změn Územního plánu města Přerova a jejich obsahu podle ust. § 55a odst. 2 stavebního 

zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

2. o zkráceném postupu pořizování změn Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

3. o podmínění pořízení změn Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů spojených se 

zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu těmito žadateli: 

- AGRAS Želatovice, a.s. 

- Byty Čechova s.r.o. 

- Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově 

- SONOT, a.s. 

V případě časového souběhu s pořízením souboru změn, bude projednaná změna uvedených žadatelů 

v rámci vyhotovení úplného znění územního plánu zapracována na náklady pořizovatele podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

ÚPm Přerova – změna Územního plánu v lokalitě U Hvězdárny 

O změnu územního plánu požádala Agentura volného času s.r.o., Wilsonova 12, Přerov, dne 

24.5.2017. Svoji žádost odůvodňuje plánem výstavby rodinných domů v lokalitě U 

Hvězdárny na pozemcích p.č. 5466/12, 5466/13, 5466/55 a 5466/56 v k.ú. Přerov, které má ve 



vlastnictví. Předmětné pozemky jsou již v současné době přeparcelovány. Návrh výstavby – 

organizace území, napojení na infrastrukturu, soulad s územním plánem a vliv na vlastnictví 

města byl odbory magistrátu města konzultován a odsouhlasen. 

 

Žádost o změnu byla doložena stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny, Magistrát 

města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, kdy podmínky tohoto stanoviska 

jsou dokumentací změny respektovány. 

 

Předmětem záměru investora je příprava výstavby cca 35 rodinných domů v lokalitě U 

Hvězdárny v Přerově. Požadovaná úprava navrhovaného biokoridoru. 

 

 
 

 

Předmětem změny jsou pozemky p.č. 5466/327 a 5466/328 v k.ú. Přerov. Změnou je využití 

části biokoridoru o rozloze 0,03 ha na využití jako plochy pro bydlení rodinné (BR). 

Pozemky, kterých se změna dotýká, vznikly přeparcelací podle výše zobrazené studie. 

 

V Územním plánu města Přerova jde o změnu části navrhovaného biokoridoru, resp. úprava 

jeho šířky, na plochu bydlení rodinného (BR) v souladu se stanoviskem příslušného orgánu 

ochrany přírody a krajiny, Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí, vydaného dne 07.6.2018 pod č.j. MMPr/079314/2018/STAV/ZP/Eh. 

 

O pořízení požadované změny územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města dne 24.10.2017 

pod č. usn. 936/32/5/2017 v souladu s ust. § 46 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění platném do 31.12.2017. 

 

Rovněž v intencích stavebního zákona ve znění do 31.12.2017 byl pořizovatelem dodržen 

navrhovaný biokoridor 

požadovaná plocha 

bydlení rodinného 



postup pořízení, tzn. vyhotoveno a projednáno zadání změny územního plánu v souladu s ust. 

§  47. Návrh zadání byl pořizovatelem v souladu s ust. § 47 stavebního zákona zpracován a 

projednán – ze strany dotčených orgánů bez zásadních požadavků a připomínek, ze strany 

veřejnosti nebyly uplatněny připomínky žádné. Pořizovatel tedy ukončil etapu pořízení.  

 

Změna územního plánu byla dále  pořizována v souladu s ustanoveními novely stavebního 

zákona účinné od 1.1.2018. Podle této lze změny územního plánu, které nejsou podmíněny 

zpracováním variant řešení požadovaných v rámci posouzení vlivu na stav předmětu ochrany 

nebo na celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny či posouzení vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, pořizovat tzv. zkráceným postupem (ust. § 55a 

stavebního zákona). Tento postup by stvrzen usnesením č. 1038/35/5/2018 Zastupitelstva 

města Přerova, ze dne 22.01.2018. 

 

Dne 1.8.2018 bylo projednání návrhu Změny č.11 Územního plánu města Přerova ukončeno a 

změna je připravena na vydání. 

 

Výřez hlavního výkresu Územního plánu města Přerova s vyznačením požadované změny: 

 

 
 

 

Výřez hlavního výkresu dokumentace - Změna č. 11 Územního plánu města Přerova: 

 

min. 4 m 

cca 50 m 



 
 

 

Po vydání usnesení zastupitelstva města o vydání Změny č. 11 Územního plánu města 

Přerova formou opatření obecné povahy (OOP), bude za úhrady žadatele zpracováno 

vyhotovení Územního plánu města Přerova zahrnující úplné znění po vydání změny. 

 

Po zpracování úplného znění bude OOP o vydání Změny č. 11 Územního plánu města 

Přerova včetně úplného znění vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po 

jeho vyvěšení nabyde OOP účinnosti. 

 

Předmětný materiál byl projednán na 99. zasedání Rady města Přerova dne 23.8.2018 a byl  

schválen usnesením č. 4114/99/5/2018. 

 

 

 
 


