
Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021 
Důvodová zpráva návrhu usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 6.12.2021 

Důvodová zpráva 

 

 

Územní plán města Přerova (dále jen ÚPm) byl vydán zastupitelstvem města dne 21. září 

2009 usnesením č. 801/25/2/2009 Opatřením obecné povahy č. 1/2009, které nabylo účinnosti 

dne 7.10.2009. ÚP řeší 14 katastrálních území ve správním obvodu města - Penčice, 

Penčičky, Žeravice, Čekyně, Vinary u Přerova, Předmostí, Popovice u Přerova, Lýsky, 

Dluhonice, Henčlov, Přerov, Kozlovice u Přerova, Lověšice a Újezdec u Přerova. 

Statutární město Přerov má v současné době právní stav ÚPm s účinností od 21.2.2020. 

Zpráva o uplatňování ÚPm (dále jen Zpráva): 

Povinnost pořízení Zprávy ve čtyřletých intervalech od vydání ÚPm vyplývá z ustanovení § 

55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění.  

Obsah zprávy o uplatňování územního plánu je vymezen § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, v platném znění.  

Při jejím zpracování Zprávy pořizovatel vycházel: 

- ze Zprávy o uplatňování za období 2013-2017, 

- z vydaných rozhodnutí stavebního úřadu, 

- z podaných žádostí o změnu ÚPm za uplynulé období, 

- z podnětů při projednání Zprávy uplatněných dotčenými orgány a dalšími organizacemi. 

Z Územně analytických podkladů ORP Přerov nevyplývají žádné nové požadavky, které by 

zásadně ovlivnily rozhodování o změnách v území podle ÚPm.  

Z Politiky územního rozvoje ČR a z aktualizací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

(dále jen ZÚR OK) požadavky na změnu ÚPm rovněž nevyplývají.  

Projednání Zprávy bylo ukončeno dne 15.11.2021 a požadavky a podněty jsou zapracovány 

do dokumentu předkládaného zastupitelstvu města. 

Ve Zprávě navržené změny územního plánu budou měnit a upřesňovat možnosti využití částí 

území města, bez dopadu na základní koncepci území.  

Příslušným ke schválení Zprávy o uplatňování a tím i schválení pořízení změn územního 

plánu je podle § 6 odst. 5 v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Zastupitelstvo města Přerova, kterému 

je na základě návrhu Rady města Přerova Zpráva předložena na nejbližší zasedání. 

 

Rada města Přerova svým usnesením č.  2723/74/6/2021 ze dne 18.11.2021 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení projednání Zprávy 

o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021 podle přílohy č. 1 tohoto návrhu 

na usnesení 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. e) v 

souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění, schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu města 

Přerova 2017-2021, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 

rozhodnout o pořízení změny Územního plánu města Přerova v souladu se schválenou 

Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021. 


