
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Regulativy pro ře�ené území vyplývající z platného územního plánu 
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A2.  REGULATIVY   PRO   ŘE�ENÉ   ÚZEMÍ,   VYPLÝVAJÍCÍ  

        Z PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 

 

Pro území ře�ené urbanistickou studií a projektem regenerace (dále jen ře�ené území) 

platí regulativy jmenované v závazné části územního plánu (S. projekt Zlín a.s., říjen 

1996). 

 Územní plán byl schválen usnesením č. 95/8/6 Městského zastupitelstva v Přerově ze 

dne 13.12.1995. Z hlediska přípustné činnosti je ře�ené území rozděleno (viz výkres C1) do 

těchto kategorií: 

P2  � plochy pro podnikání, slu�by výrobního charakteru a řemesla 

B2  � intenzivní bytová nízkopodla�ní zástavba do 4 podla�í 

B3  � bydlení v bytových domech 

OB  � občanská vybavenost bez kombinace s jinou funkcí 

S1  � sportovní areály a zařízení 

•  vyhra�ená zeleň hřbitovů 

•  izolační zelené pásy 

•  krajinotvorná zeleň, sportovně rekreační vyu�ití ploch. 

 

V regulativech vyu�ití území ÚPnSÚ jsou jmenované plochy charakterizovány takto: 

(citace z regulativů jsou psány kurzívou) 

B2: intenzivní bytová nízkopodla�ní zástavba (do 4 podl.). Začlenění drobné vybavenosti 

vestavěné i volné, dále drobné slu�by a provozy nevýrobního charakteru. 

 Funkce bydlení je dominantní, zřizování vybavenosti nesmí naru�ovat tuto hlavní funkci. 

V rámci výstavby objektů je nutné zajistit odstavování gará�ování) osob. automobilů, 

pokud mo�no v nebo pod obyt. objekty. 

 Nepřípustné je umisťování zařízení výrobních slu�eb, které negativně ovlivňují okolí 

pachem, prachem, hlukem apod. 

B3: bydlení v bytových domech � městské obytné soubory omezené zastoupení vybavenosti 

vestavěné nebo volně stojící v rámci obyt. souborů 

 Funkce bydlení je dominantní, zřizování vybavenosti nesmí naru�ovat tuto hlavní funkci. 

V rámci výstavby objektů je nutné zajistit odstavování (gará�ování) osob. automobilů, 

pokud mo�no v nebo pod obyt. objekty. 
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 Nepřípustné je umisťování zařízení výrobních slu�eb, které negativně ovlivňují okolí 

pachem, prachem, hlukem apod. 

OB: občanská vybavenost (čistá) � bez kombinace s jinou funkcí 

 Jsou to zařízení, která s ohledem na svou funkci, nebo  svým stavebním charakterem 

neumo�ňují integraci s bydlením � jsou to zařízení zdravotnická, kultury, areály �kol, 

hotely apod. 

 Přípustné a �ádoucí je zřizování odstavných parkovacích) ploch, bydlení pouze 

výjimečně, doplňkově (např. slu�ební byty � byt �kolníka, domovníka apod.). 

S1: sportovní areály a zařízení 

 Jsou zde zahrnuty sportovně rekreační areály nebo samostatná sportovi�tě (nikoliv hři�tě 

v obytné zástavbě nebo u občanské vybavenosti � �kolní apod.). 

 Jedná se o plochy monofunkční, není přípustná jiná činnost, ne� pro sportovně rekreační 

účely. 

Z2: vyhra�ená zeleň 

 Jsou to plochy zeleně v areálech občanské vybavenosti, tvoří doplňkovou funkci (např. 

�kolní zahrady, zahrady mateřských �kol apod.). Do této kategorie zařazujeme i zeleň 

hřbitovů. Realizace jiných funkcí není vhodná. 

P2: plochy pro podnikání a podnikatelské aktivity, slu�by výrobního charakteru, řemesla. 

 

 V platné obecně závazné vyhlá�ce města Přerova č. 13/98 o závazné části Územního 

plánu sídelního útvaru Přerov (nabyla účinnosti 13. července 1998) je ve článku 4 � �Funkční 

uspořádání� uvedeno � pro funkce vyskytující se v ře�eném území: 

(citace z OZV jsou psány kurzívou): 

- Vymezenému funkčnímu vyu�ití území a ploch musí odpovídat způsob jejich vyu�ívání a 

zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, vč. jejich změn a změn v jejich 

u�ívání. Funkční vyu�ití jednotlivých území a ploch jsou zpracovány v samostatných 

textových a tabulkových částech � Urbanistická část (kapitola č. 1 � 10) a ve výkresových 

částech č. 2 a 11 schváleného Územního plánu sídelního útvaru Přerov. 

- Funkční vyu�ití ploch v obytných zónách je vymezeno pro: 

a) bydlení v intenzivní nízkopodla�ní zástavbě do čtyř podla�í (B2) s mo�ností kombinace 

bydlení a podnikání v oblasti obchodu a slu�eb nevýrobního charakteru 
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b) bydlení v obytných domech � v městských obytných souborech (B3) s omezeným 

zastoupením vybavenosti vestavěné nebo plo�ně omezené 

- Funkční vyu�ití ploch pro občanskou vybavenost je vymezeno pro: 

a) čistou občanskou vybavenost (OB) bez kombinace s jinou funkcí 

- Funkční vyu�ití ploch pro sportovní zařízení a zařízení pro rekreaci je vymezeno pro: 

a) sportovní areály a zařízení (S1) 

b) rekreační výstavbu (S2) 

- Dále jsou vymezeny plochy pro: 

a) veřejnou zeleň (U1) 

b) vyhra�enou zeleň (Z2) 

 

V obecně závazné vyhlá�ce jsou ve článku 12 jmenovány plochy pro veřejně 

prospě�né stavby. Ře�eného území se týká � jen okrajově 

- dílčí úpravy tras komunikací pro odstranění dopravních závad: mimoúrovňové kří�ení se 

�elezniční tratí v Předmostí 

- výstavba cyklistických stezek 

- zásobování plynem � středotlaký plynovod 

- občanská vybavenost � domov důchodců 

 

Středotlaký plynovod ji� byl realizován, v ře�eném území zbývá (z navrhovaných VPS): 

- cyklistická stezka vedená ulicemi Sportovní a Hranická 

- areál domova důchodců 

- mimoúrovňové kří�ení �eleznice a silnic zasahující ji�né okraj ře�eného území 

 

Za touto kapitolou jsou zařazeny výřezy z výkresu regulativů a výkresu veřejně prospě�ných 

staveb, které dokumentují předchozí text graficky. 

Základní funkční členění ře�eného území v návrhovém období územního plánu je zobrazeno 

také ve výřezu z výkresu C1. � Rozbor �ir�ích vazeb. 
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Závěrem je mo�no konstatovat: 

- Ře�ené území je z hlediska funkčního vyu�ití stabilizované. Pouze v jeho severním a 

západním okraji jsou men�í celky navrhovaných funkcí � bydlení, sport, rekreace a 

občanské vybavení areálové; v jihovýchodním cípu u �elezniční trati je navr�ena výrobní 

zóna. toto základní funkční ře�ení vyplývající z platného územního plánu bude 

v urbanistické studii a projektu regenerace respektováno.  

Doporučujeme pouze zvá�it mo�nost roz�íření plochy parku � rekreačních ploch v severní 

části území, mo�nost vyu�ití přestavbového území B2 pro park i hromadné gará�e(viz 

komentář k plochám 38, 39, 40 v kap. A10. a problémový výkres C5). 

- Z hlediska dopravního ře�ení zůstává ulice Hranická silnicí II/436 a bude tedy nadále 

výrazným předělem mezi východní a západní částí sídli�tě Předmostí. 

- �elezniční trať celostátního významu č. 270 bude trvalým předělem mezi Předmostím a 

Přerovem � městem. 

Hluk z provozu na trati je významným problémem panelového sídli�tě Předmostí. 

 




