
Pořadové číslo:  3/6 

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 03.12.2018 

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 

 

Název návrhu: 

Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně 

analytické podklady 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady mezi Statutárním městem Přerovem a Olomouckým 

krajem, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2 pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu smlouvy o spolupráci dle bodu č. 

1. 

 

Důvodová zpráva: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), a prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

ukládají obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a krajským úřadům za 

povinnost pořídit územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“). ÚAP slouží zejména jako podklad 

pro pořizování územně plánovacích dokumentací obcí a krajů, územních studií a dalších oborových 

studií zadávaných orgány veřejné správy.  

Při pořizování ÚAP se jeví jako nejvýhodnější blízká spolupráce kraje s ORP a vytvoření jednotné 

struktury dat, standardizovaných postupů a metodik aktualizace ÚAP s cílem efektivní správy dat a 

metadat na úseku pořizování ÚAP (ve smyslu stavebního zákona). Pro konkrétní naplňování této 

spolupráce nabídl Olomoucký kraj městu Přerov pokračování v projektu Nástroje ÚAP a to za 

podmínek uvedených v předložené Smlouvě o spolupráci s ORP (viz příloha č. 1). Vzhledem k tomu, 

že se podmínky spolupráce oproti předchozí smlouvě nezměnily, byla smlouva odsouhlasena i ze 



strany oddělení územního plánování odboru koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města 

Přerova. Smlouva již byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/12/55/2018 

ze dne 17. 9. 2018 a byla i podepsána ze strany Olomouckého kraje. Smlouva byla následně 

předložena Radě města Přerova (viz usnesení níže) s tím, že v souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 

129/2000 Sb. o krajích bude následně předložena ke schválení také Zastupitelstvu města Přerova. 

Smlouva je koncipována na dobu určitou, a to do 30. 9. 2019. Veškeré náklady na technologie a 

provoz projektu včetně zajištění školení pořizovatelů ÚAP budou hrazeny výhradně z rozpočtu 

Olomouckého kraje (viz čl. III odst. 2 uvedené smlouvy). Město Přerov zde zastává roli partnera 

projektu, který aktivně přispívá k naplňování a údržbě datové báze jevů ÚAP definovaných v příloze 

č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

Projekt Nástroje ÚAP (dále jen projekt) navazuje na dřívější spolupráci a započaté společné projekty 

Olomouckého kraje s městem Přerov a dalšími ORP v rámci pořizování ÚAP. Jeho podstatou je 

společné využívání datového úložiště údajů o území (definovaných stavebním zákonem) s dálkovým 

logovaným přístupem pro pořizovatele ÚAP v Olomouckém kraji. Projekt bude sloužit pro 

pravidelnou aktualizaci údajů o území, evidenci jejich pasportů a uchování metadat. Posláním projektu 

je využívání a publikace uvedených údajů pro potřeby územního plánování i dalších orgánů veřejné 

správy na Portálu územního plánování Olomouckého kraje (viz http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-

gateway/). Dílčím výstupem projektu je rovněž výdejní portál sloužící k distribuci dat ÚAP 

zpracovatelům územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů. V neposlední řadě 

je důležitým přínosem projektu také zpracování údajů od tzv. nadmístních poskytovatelů (např. 

celostátní správci inženýrských sítí), které zajišťuje Olomoucký kraj pro všechny partnerské ORP. 

Technický popis projektu je uveden v příloze výše uvedené smlouvy označené jako Metodické pokyny 

k projektu Nástroje ÚAP. 

  

Rada města Přerova na své 2. schůzi konané dne 15.listopadu 2018 schválila k výše uvedené smlouvě 

o spolupráci následující usnesení (usnesení č. 24/2/5/2018): 

  

Rada města Přerova po projednání 

  

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o spolupráci s obcemi s  

rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně analytické podklady mezi Statutárním městem 

Přerovem a Olomouckým krajem, ve znění dle přílohy č. 1. 

  

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora města Ing. Petra Měřínského k 

podpisu smlouvy o spolupráci dle bodu č. 1. 

  

  

  

  

Přílohy: 1. Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP  

 

 


