
Statutární město Přerov 
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 637 
Spis. zn.: MMPr/117859/2014/04                                                               V Přerově dne 19. ledna 2015 
Č.j. :   MMPr/006721/2015 
Sp. sk. zn.:  A-5 (328.2) 

Opatření obecné povahy 
Rada města Přerova, příslušná podle § 99 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 97 odst. 1, § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně 
s ustanovením § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

územní opatření o stavební uzávěře. 

I. Vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na 
nich podle katastru nemovitostí, pro které platí stavební uzávěra. 

Území, na které se vztahuje toto územní opatřením o stavební uzávěře, zahrnuje celé správní území 
Statutárního města Přerova, a to všechny pozemky, včetně staveb na nich, v katastrálních územích 
Přerov, Předmostí, Lověšice u Přerova, Kozlovice u Přerova, Dluhonice, Újezdec u Přerova, 
Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice, Penčice a Penčičky.  

II. Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti. 
Tímto opatřením se zakazují stavební činnosti pro stavby ubytovacích zařízení – stavba, změna 
dokončené stavby, změna v užívání stavby, změna stavby před jejím dokončením a dodatečné 
povolení stavby.  

III. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů. 
Ze strany dotčených orgánů nebyly žádné podmínky stanoveny. 

IV. Doba trvání stavební uzávěry, je-li ji možno předem stanovit. 
Stavební uzávěra bude trvat do dne nabytí účinnosti 3. změny Územního plánu města Přerova, nebo 
jejího zamítnutí dle § 53 a 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V. Stanovení podmínek pro povolení výjimek podle § 99 odst. 1 stavebního zákona. 
Rada města Přerova může podle § 99 odst. 3 stavebního na žádost povolit výjimku z omezení nebo 
zákazu stavební činnosti pro dočasné ubytování u hotelů, motelů, penzionů, kolejí, internátů a 
domovů mládeže, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. Proti rozhodnutí o výjimce 
se nelze odvolat.  

 
Součástí územního opatření o stavební uzávěře je grafická příloha s vyznačením území, pro které 
platí stavební uzávěra. 
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Odůvodnění : 
Na základě usnesení č. 3811/99/8/2014 Rady města Přerova, ze dne 10.09.2014, v souladu 
ustanovení § 97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly zahájeny činnosti spojené s projednáním návrhu 
územního opatření o stavební uzávěře. 

Usnesením č. 1224/25/8/2014, ze dne 15.09.2014, rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova, v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 3. Změny Územního plánu města 
Přerova, spočívající v přehodnocení podmínek k využití funkčních ploch vzhledem k ubytovacím 
zařízením. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova, jako úřad územního plánování 
v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, 
zpracoval Návrh územního opatření o stavební uzávěře. 

Toto územní opatření o stavební uzávěře má zajistit vytvoření podmínek pro povolování staveb 
podle jeho čl. II., neboť případná stavební činnost by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití 
vymezeného území v čl. I., ve věci pořizování 3. Změny Územního plánu města Přerova.   

Projednání návrhu výše citovaného územního opatření o stavební uzávěře bylo dne 01.10.2014 
oznámeno podle ustanovením § 98 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dotčeným orgánům, a byla 
stanovena možnost uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne obdržení návrhu. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: 

S jednotlivými dotčenými orgány byl předmětný návrh Územního opatření o stavební uzávěře 
projednán a s těmi, které uplatnily stanovisko písemně dohodnut. Žádné rozpory nebyly řešeny. 

Dne 14.11.2014 bylo oznámeno podle ustanovení § 99 odst. 1, tj. podle ustanovení § 98 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  a v souladu s ustanovením § 20 tohoto zákona a s ustanovením § 25 a § 172 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejné projednání návrhu 
územního opatření o stavební uzávěře s termínem konání veřejného projednání stanoveným na 
16.12.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Toto projednání návrhu Územního opatření o 
stavební uzávěře bylo ukončeno dne 30.12.2014. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění: 

V průběhu projednání nebyly uplatněny žádné námitky. 

Vyhodnocení připomínek: 

V průběhu projednání nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 

Územní opatření o stavební uzávěře je zpracováno podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Nedílnou součástí územního opatření o stavební uzávěře je grafická příloha s vyznačením území, 
pro které platí stavební uzávěra, které je přílohou tohoto opatření obecné povahy. 

Opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře vydala Rada města Přerova na své    
8. schůzi, dne 15.01.2015, usnesením č. 154/8/4/2015.   
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P o u č e n í 
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na odboru koncepce a 
strategického rozvoje Magistrátu města Přerova, Bratrská ul. č. 34, Přerov.  

V souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění 
pozdějších předpisů, je opatření obecné povahy  doručováno veřejnou vyhláškou a musí být na 
úřední desce vyvěšeno 15 dnů. Podle cit. ustanovení je opatření obecné povahy vyvěšeno i na 
elektronické úřední desce www.prerov.eu umožňující dálkový přístup.  

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..  ……………………………………… 
   

Mgr. Vladimír Puchalský  Pavel Košutek 
primátor  náměstek primátora 

 
 
 
 
 

http://www.prerov./


 

 

 

Příloha územního opatření o stavební uzávěře 
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