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Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 2395/22/6/2021 dne 6.12.2021 Zprávu o 

uplatňování (Zpráva) Územního plánu města Přerova (ÚPm) a současně rozhodlo o pořízení 

změny ÚPm ze Zprávy vyplývající. 

Zpráva byla projednána v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, kdy její 

součástí je kap. E) Pokyny pro zpracování změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

Jedním z požadavků v pokynech uvedených je prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch, kdy 

předmětem změny územního plánu mmj. bude: 

V místních částech Penčice, Čekyně a Popovice revize vymezených návrhových ploch - ke změně 

lokalizace se již nevztahuje institut § 102 stavebního zákona (nárok na náhradu nenáleží za 

změny v území po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebylo-li na pozemcích 

vydáno rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas nebo uzavřena veřejnoprávní 

smlouva), a vymezení ploch nových podle bodu D) zprávy o uplatňování. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje obdržel návrh vlastníků pozemků na úhradu nákladů 

spojených s náklady na pořízení dokumentací změna následně úplného znění ÚPm po jejich 

vydání. Jedná se návrh na pořízení dílčích změn o k.ú. Popovice a k.ú. Penčice s tím, že 

dokumentace budou respektovat schválené pokyny ze Zprávy – tedy půjde o vyhodnocení 

(revizi) vymezených návrhových ploch místních částí vždy jako celku.  

Tuto dílčí část změny územního plánu pořizovat tzv. zkráceným postupem v souladu s ust. § 

55a stavebního zákona vzhledem k tomu, že Krajský úřad Olomouckého kraje vydal ke Zprávě 

dne 9.11.2021 pod č.j. KUOK 113501/2021 stanovisko podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) 

stavebního zákona k možnosti využití tzv. zkráceného postupu pořizování změny územního 

plánu: 

- stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit 

významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast: 

„podle ustanovení § 75 a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, po posouzení koncepce „Přerov- zpráva o uplatňování ÚP 

včetně pokynů pro změnu ÚP“ vydává toto stanovisko:  

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 předmětnou koncepcí negativně dotčeny. Koncepce se 

nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu“ 

- stanoviska krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle 

písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, 

případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí: 

„… tímto neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů „změny Územního 

plánu Přerov“ na životní prostředí“ 

Odbor koncepce a strategického rozvoje potvrzuje, že samostatný postup může pořízení změny 

řešící současně žádosti majitelů pozemků v Popovicích a Penčicích urychlit, a to vzhledem 

k tomu, že ostatní části Zprávou navrhované změny územního plánu vyžadují další úkony, např. 

separátní jednání, nabídkové řízení, rozpočtové opatření…. 
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Rada města Přerova svým usnesením č. 3268/88/5/2022 ze dne 30.6.2022 

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

použití § 46 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, schválit dílčí pořízení souboru změn zkráceným postupem 

podle ust. § 55a stavebního zákona, vyplývajících z pokynů pro zpracování návrhu změny 

územního plánu schválené Zprávy o uplatňování 2017/2021 - revize vymezených návrhových 

ploch, kdy ke změně lokalizace se již nevztahuje institut § 102 stavebního zákona - Změna 16A 

v místní části Penčice a Změna 16B v místní části Popovice s úhradou nákladů spojených 

s pořízením změny územního plánu ze strany žadatelů. 

 


