
 

Statutární město Přerov 
Bratrská 34 

750 11 Přerov 

 
 

www.prerov.eu 

 

 

 

Opatření obecné povahy č.  1/2019 

 

Zastupitelstvo města Přerova, po projednání dne 26.08.2019, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších  předpisů, podle § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 84 

odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

v y d á v á 

Změnu č. 12 Územního plánu města Přerova. 

Toto opatření obecné povahy sestává z výroku, kterým je textová a grafická Část I. Průvodní 

zpráva dokumentace Změny č. 12 Územního plánu města Přerova, odůvodnění a poučení. 

 

O d ů v o d n ě n í 

sestává z Části II. Odůvodnění dokumentace Změny č. 12 Územního plánu města Přerova, 

a konstatování, že v řízení o návrhu Změny č. 12 Územního plánu města Přerova nebyly 

uplatněny žádné námitky podle § 52 odst. 2 stavebního zákona. 

 

P o u č e n í 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Magistrátu města 

Přerova, odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování nebo na 

internetových stránkách města Přerova http ://www .prerov. eu/cs/magistrat/rozvo j-mesta/uzemni   

planovani/uzemni -plan -mesta-prerova/. Podle ustanovení § 173 odst. 1 cit. zákona nabývá toto 

opatření obecné povahy účinnosti patnáctým  dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti 

tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, podat opravný prostředek. 
 

  
 

 
................................................... 

      Ing. Petr Měřínský 
 

                primátor
 

 

 

V souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, je návrh opatření obecné povahy, doručován veřejnou vyhláškou a musí být na úřední desce 

vyvěšen 15 dnů umožňující dálkový přístup na www.p rerov.eu. 
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