
Změna č. 12B Územního plánu města Přerova  
Příloha návrhu usnesení 22. Zastupitelstva města Přerova, 6.12.2021 

Důvodová zpráva 

 

V současné době je od 21.2.2020 účinný Územní plán města (ÚPm) Přerova ve znění pozdějších 

změn, vydaný Zastupitelstvem města Přerova na svém zasedání dne 21.9.2009 formou opatření 

obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 7.10.2009. 

Účel a důvod pořízení změny: 

 Dne 24.10.2017 byla usnesením č. 936/32/5/2017 Zastupitelstvem města Přerova schválená 

Zpráva o uplatňování ÚPm Přerova za období 2013-2017, jež obsahuje podněty k pořízení změn 

ÚPm Přerova. 

 V dalším období byly podány žádosti o lokální změny ÚPm Přerova a vyhodnoceny podněty 

pořizovatele vyplývající z průběžného uplatňování územního plánu (závazná stanoviska, 

předkupní právo, chybně vymezené objekty v rozporu s určením funkčních ploch - vyplynulo 

z čitelnosti po digitalizaci katastrálního operátu a zpracování územního plánu v GIS,…) 

Uvedené žádosti a podněty ze zprávy o uplatňování se promítly do Obsahu změny, jež byl 

schválený bodem 1. a 2. usn. č. 56/3/6/2018 zastupitelstva města dne 10.12.2018 (upravený 

podle současného úplného znění ÚPm Přerov – některé změny již byly pořízeny) a rozšířený o 

usn. č. 392/11/5/2020 ze dne 3.2.2020 

 Aktualizace vymezení zastavěného území podle § 58 stavebního zákona. 

Změna č. 12B je souborem změn a dotýká se území celého správního území města. Jejím 

předmětem jsou zejména: 

Změny vyplývající z aktualizace 2a a 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (§ 54 odst. 

6) SZ Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem, …): 

- vymezení změny využití strategické plochy kraje v jihozápadní části území města v souladu s 

bodem 7.3.1.1. ZÚR OK - zejména pro oblast výroby, zpracovatelského průmyslu, center 

strategických služeb, průmyslu vyspělých technologií, technologických center a center 

vytvářející pracovní místa v oborech vědy a výzkumu 

- doplnění výčtu veřejně prospěšných staveb o modernizaci koridorové tratě č. 270 a přestavbu 

vedení400kV Krasíkov-Prosenice na dvojité 

Požadavky vyplývající ze schválené zprávy o uplatňování: 

- aktualizace vymezení předkupního práva podle § 101 a podle přijatých usnesení zastupitelstva 

města 

- změny využití ploch z přestavbových na stabilizované vzhledem k intenzivnímu využití 

- změna části plochy pro železniční dopravu na jiná využití – plochy zbytné z hlediska využití pro 

železnici (zpravidla již převedeny do majetku jiných subjektů) 

Změny z vyhodnocení při průběžném uplatňování územního plánu - uvedení do souladu se 

skutečným stavem a nově vymezeným zastavěným územím – např. zastavěné pozemky 

z návrhových ploch převedeny do ploch stávajících; skutečné stavy zjištěné na základě revize 

katastrálního operátu, kterou provádí katastrální úřad pro Olomoucký kraj apod. viz tabulka 

změn v území kap. II Odůvodnění dokumentace změny 

Aktualizace zastavěného území, stavových ploch a záměrů 

 

Projednání změny č. 12B ÚPm Přerova bylo ukončeno 14.10.2021.  

Nadřízený orgán územního plánování, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického 

rozvoje kraje vydal v souladu s ust. § 55b odst. 4 z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, souhlasné stanovisko s návrhem Změny č. 12B 

ÚPm Přerov pod č.j. KUOK 108638/2021 dne 26.10.2021. 

Vyhodnocení projednání je přílohou č. 1. návrhu na usnesení. Přílohou č. 2 je pak Opatření obecné 

povahy, kterým bude změna ÚPm Přerova dnem usnesení zastupitelstva města vydána. Účinnosti 

pak změna nabude 15. dnem po vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce města. 



Změna č. 12B Územního plánu města Přerova  
Příloha návrhu usnesení 22. Zastupitelstva města Přerova, 6.12.2021 

 

Rada města Přerova svým usnesením č. 2724/74/6/2021 ze dne 18.11.2021 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a 

připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 12B Územního plánu města Přerova podle 

přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. c), za 

použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění,vydat Změnu č. 12B Územního plánu města Přerova, formou opatření 

obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 


