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příloha důvodové zprávy
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Tabulka změn v území

příloha výkresu II.5 – Schéma změn

Soupis změn, oprav a úprav:
(základními podklady pro zpracování změny č. 1 je Územní plán města Přerova, digitální katastrální mapa k 1.1.2012, letecký snímek 2009 a 
ÚAP Přerov 11.2011)

Předmět změny Popis změny Podklad

Změny vyplývající z 1. aktualizace ZÚR Olomouckého kraje a územní studie I. Veřejné logistické centrum Přerov včetně TKD, II. Rozvojové plochy 
pro podnikatelské aktivity v rámci RO6 Přerov.

1
změna vymezení hranice RBC 
164 - Žebračka v její 
severozápadní části

plocha VS stávajícího areálu bude v souladu se skutečným 
stavem, je vymezena trasou cyklistické stezky a ochranným 
pásmem NPR Žebračka, její rozloha je navýšena o cca 0,2 ha

 1. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje;

 Územní studie I. Veřejné logistické centrum 
Přerov včetně TKD, II. Rozvojové plochy pro 
podnikatelské aktivity v rámci RO6 Přerov;

 studie „Posouzení účelu a potřebnosti VN 
Žeravice“

 DÚR Stavba 0136 dálnice D1 - SSÚD 
Předmostí

2
úprava rozsahu ploch DT - dílčích 
ploch terminálu kombinované 
dopravy a logistického centra

plocha 01-1.65-DT rozdělena na 01-1.83-VS/0,36 a 01-1.65-
DT/4,85; plocha 03-1.02-DT změněna na 03-1.02-VS/-
VS/8,59, vymezena plocha 03-2.08-DT/0,18

3

zrušení vodní nádrže a suchého 
poldru Žeravice a Zábeštní Lhota 
(územní rezerva - uvedena pouze 
v textu ÚPm Přerova, návrh str. 
26)

jedná se o vypuštění textu „Návrh vodohospodářského řešení 
v ÚP v sobě zahrnuje i návrh na zvyšování retenční schopnosti 
krajiny – hájené území pro vodní nádrž Žeravice na toku 
Olešnice s celkovou maximálně zatopenou plochou 159 ha a 
část plochy pro vodní nádrž Zábeštní Lhota na toku Říka se 
zatopenou plochou 52 ha. Uvedené lokality vymezují plochy a 
koridory územních rezerv s předpokládanou realizací 
v dlouhodobém horizontu jako území speciálních zájmů, 
jejichž využití nesmí být měněno způsobem, který by 
znemožnil nebo podstatně ztížil požadované budoucí využití. 
Posouzení uvedených lokalit je předmětem následných řízení.“  
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4

změna využití části území 
vymezeného jako plocha 
přestavby pro dopravu v závislosti 
na stupni přípravy stavby ´Dálnice 
D1, st. 137-D131 SSÚD 
(Středisko správy a údržby 
dálnic)´

v současné době probíhá změna územního rozhodnutí na 
Stavbu 0136 dálnice D1 - SSÚD Předmostí, účelem je 
eliminace plochy potřebné pro SSÚD; místo návrhové plochy 
02-2.23-DP/2,99 vznikne návrhová plocha přestavby 02-2.23-
DP/2,29, návrhová plocha 02-1.24-VS/0,23 a stávající plocha 
02-036-VD/0,50.

5

vymezení nové plochy 01-1.82-
VP o rozloze 62,73 ha pro 
podnikatelské aktivity 
nadmístního významu (strategická 
průmyslové zóny) pro VP -
výroba a skladování v k.ú. Přerov

Z podmínek projednaných s KÚOK, Odb. strategického 
rozvoje a Ministerstvem životního prostředí je v dokumentaci 
plocha vymezena jako 01-1.82-VPN/62,73 bez přípustnosti 
samostatných skladových objektů.

Požadavky vyplývající z projednání zadání, legislativních změn, rozhodnutí správních úřadů

1
požadavek SCHKO úprava vymezení ploch stávající a navrhované krajinné zeleně,

vymezení návrhových ploch lesa
 požadavek SCHKO z projednání zadání změny 

č. 1.- č.j. MMPr/076883/2011 a zápis z jednání 
ze dne 10.6.2011 č.j. MMPr/088710/2011

 stanovení záplavového území VVT Bečva, 
aktualizace záplavového území a stanovení 
jeho aktivní zóny, ze dne 5.9.2011, pod č.j. 
KUOK 93802/2011

2

aktualizace záplavového území -
aktivní záplavová zóna 2011

hranice aktivní zóny záplavového území vynesena ve 
výkresech I.2.4, II. 1.1 a II.1.3, změna není samostatně 
vyjádřena ve výkresu Schéma změn.

Změny vyplývající z žádostí a podnětů

1

změna využití části území rodinné 
rekreace bezprostředně navazující 
na bydlení rodinné - docílení 
blokové zástavby v SV části k.ú. 
Čekyně (žádost manželů 
Glozigových p.č. 801 k.ú. 
Čekyně)

návrhová plocha 07-1.07-BR je rozšířena o část plochy RR -
p.č. 801 (cca o 0,08 ha), vymezena samostatná plocha 
přestavby 07-2.16-BR/0,22 - p. č. 806, 807, 808, 811 a 812

 usn. Zastupitelstva města Přerova č. 
89/4/5/2011 ze dne 14.2.2011

 pozemky neužívané v souladu s jejich 
vymezením v KN; část z nich je součástí 
území, na které vydáno územní rozhodnutí na 
rekonstrukci železničního koridoru -
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2

změna využití části území v k.ú. 
Přerov z vymezení pro veřejné 
prostranství pro dopravu na 
plochu pro drážní trati 

z důvodu rekonstrukce železničního koridoru p.č. 5827/1, 
5827/2 a 5827/11 k.ú. Přerov

postoupeno majetkoprávním oddělením
 podněty odd. majetkoprávního vyplývající ze 

skutečného využití a z řešení majetkových 
vztahů; 

 místní šetření - meandry koryta Olešnice, rozliv 
toku, vymílání břehu; umístěn chodník a 
kanalizační sběrač

3

změna využití části území v k.ú. 
Žeravice z vymezení pro rodinné 
bydlení na krajinnou zeleň

p.č. 233 k.ú. Žeravice; eliminace plochy 12-002-BR/1,70 o 
rozlohu pozemku p.č. 233 a část p.č. 461

Změny vyplývající z územně plánovacích dokumentací (jejich změn) sousedních obcí

1
návaznost vodovodu a kanalizace 
Obce Lhotka

pro zajištění budoucího zásobování vodou a odkanalizování 
obce je třeba vyřešit návaznosti na širší územní možnosti, 
změna není samostatně vyjádřena ve výkresu Schéma změn

 ÚP Lhotka 2010 (viz grafická příloha);
 Změna č.1 ÚPO Nelešovice

2
návaznost vodovodu pro Obec 
Nelešovice podle PRVKOK

napojení obce podle PRVKOK nebylo v ÚPm Přerova 
vymezeno, jde o nápravu nedostatku, změna není samostatně 
vyjádřena ve výkresu Schéma změn

Změny vyplývající ze změny hranice katastrálních území

Lokalita Výmyslov - přičleněna 
ke k.ú. Přerov a část k.ú. Henčlov 
přičleněno do k.ú. Troubky nad 
Bečvou

se změnou hranice katastrálních území vznikají přestavbové 
plochy 01-2.80-S/2,82, 01-2.81-S/2,24, 01-U/15 a stavové 
plochy 01-331-BK/1,12, 01-332-BK/1,36

 Rozhodnutí Katastrálního úřadu č.j. OR-
486/2010-808 ze dne 10.6.2011 o změně 
katastrálních hranic

 ÚPnSÚ Troubky 

Aktualizace zastavěného území, stavových ploch a záměrů

1

hranice zastavěného území je 
částečně opravena a s ohledem na 
stav katastru nemovitostí v celém 
rozsahu správního území města 
aktualizována 

mapový podklad k 1.1.2012  údaje katastru nemovitostí, územní rozhodnutí 
a stavební povolení vydaná SÚ Přerov od r. 
2009

 DÚR propojení sil. II/150 a II/434 
 změna ÚPnSÚ Želatovice - schválení jejího 

pořízení ze dne 8.3.2012; (v projednání návrh 
změny)

 studie “Svět lovců mamutů Přerov - Předmostí, 
2

části původních návrhových ploch 
jsou dle stavebních povolení a 
zjištěného skutečného stavu 
převedeny do stavových ploch

jedná se převážně o úpravy na k. ú. Újezdec, Kozlovice a 
Čekyně
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3
návrh areálu Mamutov na základě
podrobné urbanisticko-
architektonické studie)

původní plochy areálu Mamutov byly nahrazeny plochou OP  urbanisticko-architektonická studie a podrobné 
libreto expozice areálu, 09/2011, 2+1 architekti 
Ostrava“

4
trasa vodovodu Velká Dlážka -
Hranická

VaK a.s. Přerov - DÚR, technické prověření vedení trasy 
vodovodu, změna není samostatně vyjádřena ve výkresu 
Schéma změn

5

umístění koridoru - plochy 
veřejně přístupného prostranství 
pro dopravu a úprava plošného 
rozsahu biokoridoru č. 108 na 
hranici k.ú. Přerov v souvislosti 
s upřesněním v DÚR propojení 
sil. II/150 a II/434 a v závislosti 
na změně ÚPnSÚ Želatovice 

koridor je zúžen a posunut východním směrem, 
vyvolává posunutí části biokoridoru č. 108 (pův č. 67, změnou 
č. 1 přečíslováno) na k.ú. Želatovice, úpravu rozsahu 
sousedících ploch pro bydlení.

Přehodnocení vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (PRZV) na základě zjištěného skutečného stavu

1
přehodnocení nebo vymezení 
nové stavové PRZV podle 
skutečného využívání území

cyklostezka Žebračka, ul. Hranická, areál Precolor, úpravy 
veřejných prostranství, vymezení parkovišť, vymezení 
kapliček, mostů apod.

 skutečný stav podle aktuálního katastru 
nemovitostí, podle zjištění při šetření v terénu, 
při projednávání majetkových záležitostí města, 
z legislativních výkladů, zkušeností z 
praktického uplatnění územního plánu

2

přehodnocení PRZV silničních 
komunikací mimo zastavěné 
území obce z veřejného 
prostranství na plochy silniční 
dopravy

jedná se o plošnou úpravu, konkrétní místa nejsou vyjádřena 
ve výkresu II.5 Schéma změn.

3
méně významné plochy 
účelových komunikací zahrnuty 
do ostatních stavových ploch

jedná se o plošnou úpravu, konkrétní místa nejsou vyjádřena 
ve výkresu II.5 Schéma změn

Úpravy návaznosti ÚSES

úpravy návaznosti ÚSES na 
základě provedených změn 
v území

nové plochy 01-4.18-Z, 09-4.09-Z, 09-4.10-Z, úprava trasy 
biokoridoru č. 71 podél dálnice v k.ú. Vinary u Přerova, 
biokoridoru č. 95 u dálniční křižovatka ´východ´), vypuštění 
nebo spojení některých dalších prvků ÚSES, zúžení a posunutí 

 vyplývá z upřesnění kresby na základě 
aktualizace katastru nemovitostí, vedení trasy 
dálnice v souladu s DÚR Stavba 0136a 0137
dálnice D1 - SSÚD Předmostí
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části biokoridoru č. 108 východním směrem na k. ú. Želatovice 
- nová plocha biocentra východně hvězdárny, apod.

 DÚR propojení sil. II/150 a II/434 a 
v závislosti na změně ÚPnSÚ Želatovice

Změny vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí

přizpůsobení PRZV na nový 
digitální podklad katastru 
nemovitostí, úpravy související 
s rozdílným vyčleněním parcel 
oproti původnímu mapovému 
podkladu

úpravy uskutečněny podle zjištění nesouladů při práci 
zhotovitele tak, aby byly zachovány návaznosti a zásady řešení 
z účinného ÚPm Přerova

 údaje katastru nemovitostí k 1.1.2012, údaje 
původního katastru katastrálních území (Lýsky, 
Popovice u Přerova, Předmostí, Přerov, 
Újezdec u Přerova)

Změny grafického vyjádření grafické části dokumentace

1
změna grafických symbolů 
bodových prvků

jedná se o značky především jevů technické infrastruktury, 
dále značky ochrany památek

 metodika Sjednocení digitálního zpracování 
ÚPD pro GIS z 8.8.2011 (veškeré prvky 
grafického vyjádření nebyly převzaty úplně, 
byly upraveny a přizpůsobeny potřebám 
Změny č. 1 ÚPm Přerova)

2
změna grafického znázornění 
liniových prvků

jedná se o změnu znázornění hranice zastavěného území, 
hranice intravilánu, dále liniové prvky ÚSES, technické 
infrastruktury a další

3
změna znázornění plošných prvků jedná se o změnu znázornění návrhových a přestavbových 

ploch PRZV

4

změny grafického vyjádření 
výkresů

ze změny grafického vyjádření PRZV vyplývají související 
změny grafického vyjádření všech výkresů, především výkresu 
Základního členění území nebo výkresu Vyhodnocení záborů 
ZPF a PUPFL, jedná se o takové úpravy, které nemění styl a 
způsob vyjádření stávající ÚPD


