
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Posouzení mo�ností začlenění záměrů z původní dokumentace, posouzení dosud zpracované 
ÚPD, ÚPP a jiné dokumentace, vazba na program rozvoje města 
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A3. POSOUZENÍ MO�NOSTI ZAČLENĚNÍ ZÁMĚRŮ Z PŮVODNÍ 

DOKUMENTACE, POSOUZENÍ DOSUD ZPRACOVANÉ ÚPD  

a ÚPP, VAZBA NA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA 

 

 Zpracovatelé dále uvedené dokumentace a podkladů jsou uvedeni v kapitole A1. 

Výstavba panelových domů v ře�eném území probíhala v osmdesátých letech minulého 

století,v letech 1981-1990. 

 Z původní územně plánovací dokumentace (objednatel nám poskytl �dochovanou� 

situaci výkresu slaboproudu 1: 500) je patrné, �e zůstaly nerealizovány tři objekty (jsou 

vyznačeny v problémovém výkrese C5 pod čísly): 45 = sběrna surovin a 46 = obytný blok ze 

dvou bytových sekcí � obě na ulici Teličkově a 47 = občanská vybavenost u ulice 

Prostějovské. Vzhledem k intenzitě zastavění celého sídli�tě by se dalo uva�ovat snad jen o 

nějakém ni��ím objektu v lok. 47. 

V ře�eném území byly dále zpracovány následující studie a podklady: 

Archeologický památník �lovců mamutů� v Předmostí u Přerova 

Vtipně a zajímavě zpracovaný objekt, který umo�ní zachovat a veřejnosti předvést jedinečnou 

archeologickou památku, která se dnes nachází uvnitř panelového sídli�tě Předmostí. 

Je zpracována studie � dokumentace  územnímu řízení. ÚŘ je zatím pozastaveno. 

Objekt bude zapracován do urbanistické studie. 

Soubor dětských hři�ť na pozemku M� a Z� v ulici Pod Skalkou 

Studie ře�í doplnění atrakcí � dětských hři�ť v oploceném areálu Z� a M� v ulici Pod 

Skalkou.  

Část � hři�tě pro nejmen�í � u vě�ového domu čp. 15 u� je realizována (kromě zeleně). 

Studii bude mo�né � a vhodné � do projektu regenerace a urbanistické studie převzít; 

(atraktivní dětská hři�tě v sídli�ti Předmostí chybí) � s několika výhradami: 

- východní část hři�tě (obsahující dle studie = 7 � balvan s pamětní deskou, 8 � altán, 9 � 

víceúčelové hři�tě pro míčové hry, 10 � prolézačka s posedem, 11 � terénní vlny na 

cyklistické stezce, 12 � lesní stezka) by měla být volně veřejnosti přístupná � i kdy� 

třeba oplocená. oplocení v�ak nesmí být � alespoň ve východním okraji příli� vysoké a 

příli� blízko panelových domů (Pod Skalkou čp. 1 � 9). Ve studii je plot zakreslen cca 3,5 

m od osmipodla�ního � 64 m dlouhého paneláku. Oplocení by mělo slou�it spí� jako jasné 

vymezení plochy, kam např. nesmí psi; 
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- umístění víceúčelového hři�tě pro míčové hry také není vhodné � plocha hři�tě hned u 

plotu, 3,5 m od západní fasády paneláku; 

Je třeba mít na paměti, �e dětská hři�tě a upravené plochy s nimi související � pokud 

budou veřejnosti volně přístupná � mohou být dotována dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb., 

tedy zařazena do dotovaných úprav projektu regenerace. 

Pokud budou realizována jako účelová zařízení občanské vybavenosti, nemohou být do 

projektu regenerace zařazena. 

Dokumentace k územnímu řízení � parkovi�tě u ulice Hranická � 15 stání 

Jde o parkovi�tě u domu čp. 25 a 27. Do projektu regenerace bude zahrnuto. 

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje mikroregionu Přerov, který 

byl schválen zastupitelstvem města 14.12.2000 uvádí v bodech: 

•  směr 2.1.2 � Zlep�ení technického stavu místních komunikací a organizace dopravy 

•  směr 3.3.1 � Péče  volný čas mláde�e. 

Tyto záměry (směry) jsou součástí projektu regenerace. 

 




