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 A. ÚVOD 

 

V současné době je od 29.12.2021 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 28. března 2022 vyhodnotila Statutárním městem Přerovem stanovená pracovní skupina ́ Nové 

prostory pro MěK Přerov´ lokality pro umístění městské knihovny – jako nejvhodnější vyšel návrh 

stavby na nám. Přerovského povstání na pozemcích p.č. 2185/1 (objekt kina), 2185/2 a 2167/1 v k.ú. 

Přerov. 

Pozemek p.č. 2167/1 je v současném územním plánu součástí plochy vymezené jako stávající 

veřejně přístupné prostranství pro městskou zeleň. Předmětem změny Územního plánu města 

Přerova je tedy změna plochy veřejně přístupného prostranství pro městskou zeleň na plochu 

občanského vybavení – polyfunkční komplexy vybavenosti, pro možnost využití v souladu s ust. § 

6 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a při zohlednění ust. § 7 cit. 

vyhlášky. 

 

 

 

B. OBSAH ZMĚNY 

 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto 

požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na 

     1.  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 

ploch:  

Změna plochy veřejně přístupného prostranství pro městskou zeleň na plochu občanského 

vybavení – polyfunkční komplexy vybavenosti, pro možnost využití v souladu s ust. § 6 vyhl. č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a vyhodnocení – vymezení 

kompenzační plochy veřejně přístupného prostranství v souladu s ust. § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využití území 

2.  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn: 

Změnou bude upravena veřejná infrastruktura ve smyslu bodu 1. s minimálním dopadem na její 

funkčnost v rámci města z hlediska plošného a funkčního uspořádání území města. 

     3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 

plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 

18 odst. 5 stavebního zákona: 

     Nejsou.  

b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prověřit: 

     Nejsou. 
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c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo: 

    Nejsou.  

d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 

území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo zavřením dohody 

o parcelaci: 

     Nejsou.  

e) Případný požadavek na zpracování variant řešení: 

    Není. 

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: 

    Nejsou. Změny budou vyhotoveny ve struktuře dokumentace územního plánu města. 

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: 

    Nejsou. 

 

Shora uvedené body zahrnují: 

1. Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje: 

V Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 nejsou stanoveny žádné požadavky. 

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem: 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, právní stav s účinností od …… - nejsou 

stanoveny žádné požadavky. 

3. Požadavků vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení 

v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů. 

Nejsou. 

4. Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a 

veřejností. 

Pořízení souboru změn územního plánu zkráceným postupem a její obsah jsou zastupitelstvem 

města schváleny v rámci schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za 

období 2017/2021 – tato změna bude v případě časového souběhu do souboru změn zařazena. 

 

Příloha: grafika – výřez hlavního výkresu s vyznačením lokality pro změnu ÚPm Přerova 
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