
Důvodová zpráva 

 

Podáním ze dne 7.10.2019 požádali vlastníci pozemků p.č. 4742/1, 4742/2 a 4741/3 v k.ú. 

Přerov o změnu Územního plánu města Přerova z funkčního využití části plochy vymezené 

pro veřejné prostranství – veřejně přístupné prostranství pro veřejnou zeleň, na plochu zahrad. 

Se žadateli proběhlo osobní jednání, kdy svůj požadavek na změnu územního plánu upřesnili 

na využití jako „zahrady s možností oplocení, bez možnosti zástavby“.  

Dřívější žádost majitelů o změnu využití na plochu pro rodinné bydlení byla z důvodu ust. § 

55 odst. 4)* stavebního zákona usn.č. 84/4/5/2015 Zastupitelstva města Přerova dne 9.3.2015 

zamítnuta. 

* Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky náležející do ochranného pásma (č. kult. 191/93-

404/5, Rozhodnutí OkÚ v Přerově č. RK 28/93 o určení ochranného pásma ze dne: 29. 3. 

1993, nabytí právní moci: 12. 5. 1993) kulturní památky Park Michalov (rejst. č. ÚSKP 

50106/9-1 - park Michalov, 26. 10. 1992) konzultoval odbor koncepce a strategického rozvoje 

záměr s příslušným orgánem památkové péče.  

  

 

https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/park-michalov-119609
https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/park-michalov-119609


Orgán územního plánování požádal v souladu s ust. § 55a stavebního zákona o stanovisko 

krajský úřad o stanovisko, ve kterém stanoví zda „změnu územního plánu Přerov“ je či není 

nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.  

- podle § 75 a § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů: 

1) Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí 

oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona).  

2) Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského úřadu 

Olomouckého kraje nejsou lokalizací předmětné koncepce negativně dotčeny. Lokality 

se nenacházejí ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu.  

-   a podle § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

K vydání stanoviska podmiňujícího tzv. zkrácený postup pořízení změny územního plánu 

v souladu s ust. § 55a stavebního zákona je příslušný Krajský úřad Olomouckého kraje, 

Odbor životního prostředí a zemědělství, který dne 20.1.2020 pod č.j. KUOK 9021/2020 

vydal v tomto smyslu kladné stanovisko. Požadovanou změnu územního plánu lze tedy spolu 

se souborem změn územního plánu vyplývajících ze Zprávy o uplatňování Územního plánu 

města Přerova 2013-2017 pořizovat zkráceným postupem. 

 

V případně schválení pořízení požadované změny územního plánu zastupitelstvem 

města, bude tato součástí již schváleného pořízení souboru změn vyplývajících ze 

Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017 schválené usn. č. 

936/32/5/2017 dne 24. října 2017. 

Materiál byl předložen k projednání na 31. jednání Rady města Přerova dne 30.1.2020. 

Výsledek projednání bude zastupitelům sdělen při jejich 11. zasedání dne 3.2.2020. 

 


