
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Návrh zadání urbanistické studie a projektu regenerace 



 B.  NÁVRH   ZADÁNÍ   URBANISTICKÉ   STUDIE   A   PROJEKTU  

      REGENERACE 

 

Obsah návrhu zadání: 

B1. Úvod 

B2. Vymezení ře�eného území 

B3. Podrobné po�adavky na ře�ení urbanistické studie a projektu regenerace 

B4. Soulad po�adovaných ře�ení s územním plánem města 

B5. Závěr 

 

B1. ÚVOD 

 Zadání bude po úpravách, doplnění a odsouhlasení objednatelem výchozím podkladem 

pro zpracování návrhové části projektu regenerace panelového sídli�tě Přerov II � Předmostí 

dle přílohy k nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 o podmínkách 

poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídli�ť. 

 

B2. VYMEZENÍ ŘE�ENÉHO ÚZEMÍ 

 Hranice území ře�eného urbanistickou studií je vymezena: oplocením zahrad 

rodinných domů na ulicích Olomoucká, Prostějovská; pokračuje ulicí U Po�ty a Teličkova, 

kde se stáčí k �elezniční trati, jde po jejím okraji, u ulice Sportovní se obrací zpět ulicí 

Teličkovou a� k ulici Kotkova. Pokračuje po oplocení zahrad rodinných domů na ulicích 

Kotkova, Zahradní a Tyr�ova, potom jde ulicí Sportovní a Hranickou. V severní, nezastavěné 

části Předmostí vymezil hranici ře�eného území objednatel po hranici vybraných 

pozemkových parcel. Zvá�it mo�nost roz�íření ře�eného území (sever, jih). 

 

B3.  PODROBNÉ   PO�ADAVKY   NA   ŘE�ENÍ   URBANISTICKÉ   STUDIE  

        A PROJEKTU REGENERACE 

 Urbanistická studie se bude zabývat komplexní funkční a prostorovou problematikou 

celého ře�eného území. Ře�ení návrhové části projektu regenerace se podrobně soustředí 

předev�ím na úpravy dle §2, bodu c), odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 494/2000 Sb. Budou ře�eny 

následující po�adavky, které vyplynuly z provedené analytické části:  

(v závorce v�dy číslo dle problémového výkresu) 
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3.1. VSTUP DO SÍDLI�TĚ 

- Umístění poutače zdůrazňujícího výjimečnou historii sídli�tě, orientace v sídli�ti, (1, 5, 42, 

41) napojení na místní pozoruhodnosti. 

- Jasné vymezení ji�ní hranice sídli�tě (4). 

- Upřesnění rozsahu územní rezervy pro mimoúrovňové kří�ení dle ÚPnSÚ. 

- Úprava � estetizace opěrných zdí. 

 

3.2. CENTRÁLNÍ PROSTORY SÍDLI�TĚ 

- Zvá�it mo�nost zřízení men�í dlá�děné shroma�ďovací plochy (21, 2). 

- Upravit dla�by, doplnit městský mobiliář, doplnit kvalitní osvětlení, doplnit veřejnou 

zeleň (2, 3). 

- Zvá�it vhodná místa pro stánkový � příle�itostný prodej (2, 3). 

- Ře�it problém účelného rozmístění a úpravy stanovi�ť kontejnerů. 

- Námět na úpravu vzhledu obj. obč. vybavení v centru (2). 

- Podpořit kvalitu a význam komplexu kostela a fary (nevhodné aktivity v okolí, komín 

kotelny). 

 

3.3. OBYTNÉ ÚZEMÍ PANELOVÝCH DOMŮ 

- Vymezit polosoukromé � obytné prostory panelových domů. 

- Rozvrhnout stanovi�tě kontejnerů tak, aby docházkové vzdálenosti byly co nejmen�í; 

navrhnout úpravu-estetizaci stání 

- Upravit stísněné okolí panelových domů (27-31). 

- Vymezit a chránit hři�tě pro mlad�í děti, odpočinkové prostory. 

- Zru�it nevhodně umístěná nebo zdevastovaná hři�tě. 

- Navrhnout dobře vybavený veřejný areál dětských hři�ť v území Pod Skalkou (42); men�í 

dobře vybavené hři�tě pro mlad�í děti umístit i východně Hranické. 

- Hlučná hři�tě pro mláde� odsunout od panelových domů (19, 46, 38, 39). 

- Kapacitu veřejných hři�ť pro děti, mláde� a dospělé v obytném území dimenzovat na cca 

2 m2/obyv. 

- Zpracovat námět na barevné ře�ení panelového domu, úpravu objektů technického 

vybavení v obytném území. 

 

 

 

 2 

3.4. ZELEŇ, PARKY, REKREAČNÍ PLOCHY 

- Severní část ře�eného území navrhnout k úpravě na park � parkový les s atrakcemi (39). 

Zvá�it i připojení části plochy 40, 38, 37. 

- Při návrhu parku a rekreačních ploch respektovat skutečnost, �e jde o území 

archeologického nalezi�tě. 

- Navrhnout úpravy veřejné zeleně v centrálních částech sídli�tě (2, 3). 

- Vymezit jasně veřejnou zeleň � drobné parkové úpravy uvnitř sídli�tě, vybavit je a pro-

pojit (zeleň hřbitova, fary a kostela�) 

 

3.5. DOPRAVA, ODSTAVOVÁNÍ, PARKOVÁNÍ 

- Zru�it uslepení ul. Dr. M. Horákové (17) a Tyr�ovy (18). 

- Počítat s odstavováním (krytým i na terénu) cca 1300 osobních automobilů, z toho cca  

50 % v hromadných gará�ích. 

Do bilancí zahrnout cca 30 % kapacity stávajících gará�í v ulici Teličkova. 

- Odhadnout potřebu parkovacích stání; chybějící stání pro odstavování osobních vozidel 

v ulici Pod Skalkou ře�it předev�ím návrhem hromadných gará�í (40). 

- Prověřit mo�nost umístění hromadných gará�í v lokalitě u trati (36). 

- Stávající velkoplo�ná parkovi�tě upravit, ozelenit (10-15). 

- Prověřit vedení cyklotrasy ře�eným územím, navrhnout potřebné úpravy. 

- Navrhnout přístře�ky u autobusových zastávek v ulici Prostějovská a Teličkova. 

- Posoudit mo�nost ochrany panelových domů před nadměrným hlukem z �eleznice (námět 

na ře�ení � 48). 

 

3.6. OBČANSKÁ VYBAVENOST 

- Prověřit nutnost ponechání územní rezervy pro občanské vybavení v sídli�ti (např. 47). 

- Prověřit potřebu chybějících kapacit obchodní vybavenosti v sídli�ti; případný deficit ře�it 

lehkými stavbami (stánky). 

 

 

B4. SOULAD PO�ADOVANÝCH ŘE�ENÍ S ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA 

 Navrhovaná ře�ení a úpravy by vy�adovaly i změny v ÚPnSÚ Přerov. V rámci prací 

na návrhu urbanistické studie bude nutno: 
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- Posoudit mo�nost změny funkce u plochy č. 40 ve výkrese C5 z hromadného bydlení na 

veřejnou zeleň, hromadné gará�e. 

- Posoudit mo�nost úpravy � zmen�ení � rozsahu plochy ve výkrese C5 označením č. 38 

a v ÚPnSÚ určené pro účelová zařízení tělovýchovy a sportu � ve prospěch veřejných 

sportovi�ť a rekreace pro obyvatele panelových domů. 

- Navrhnout změnu ÚPnSÚ spočívající ve zmen�ení rozsahu plochy v ÚPnSÚ vymezené 

pro občanskou vybavenost � M� a Z� v ulici Pod Skalkou � ve prospěch obytného území 

panelových domů (ve výkrese C5 = č. 42). 

- Posoudit mo�nost zmen�ení části plochy pro návrh domova důchodců v severní části 

ře�eného území ve prospěch parku (ve výkrese C5 = č. 37). 

- Posoudit mo�nost změny funkce plochy (nebo její části) v ÚPnSÚ určené pro drobnou 

výrobu a podnikání ve prospěch hromadných gará�í. 

 

 

B5. ZÁVĚR 

 Objednatel po prostudování analytické části posoudí rozsah zadání, upraví jeho znění. 

Návrhová část projektu regenerace pak bude zpracována dle zadání odsouhlaseného 

objednatelem v rozsahu a provedení dle SOD pro tuto zakázku. 

 


