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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje doplnění usnesení č. 84/4/5/2015, bodu 1 ze dne 9.3.2015 o pořízení změny 
územního plánu, a to o změnu funkčního využití lokality "Na Marku" na občanskou 
vybavenost.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

podala dne 24.3.2015 návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit doplnění usnesení č. 
84/4/5/2015, bodu 1 ze dne 9.3.2015 o pořízení změny územního plánu, a to o změnu 
funkčního využití lokality "Na Marku" na občanskou vybavenost.

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

usnesením č. VPRID/06/10/2015, bod1, ze dne 17.3.2015 doporučuje Zastupitelstvu města 
Přerova doplnit usnesení č. 84/4/5/2015 ze dne 9.3.2015 v bodě 1. o pořízení změny 
funkčního využití lokality "Na Marku" na občanskou vybavenost při zapracování omezení 
využití (parkoviště, parkovací dům).

Odbor koncepce a strategického rozvoje, odd. územního plánování

Oddělení územního plánování Odboru koncepce a strategického rozvoje je podle § 6 
stavebního zákona správním orgánem na úseku územního plánování. Samostatnou působnost 
podle ustanovení § 5 cit. zákona vykonává zastupitelstvo města.
Usnesením zastupitelstva města dne 9.3.2015 č. 84/4/5/2015 bylo schváleno pořízení 4. 
změny ÚPm Přerova z důvodu aktualizace koncepce odkanalizování místních částí a 
digitalizace katastrální mapy. Rozšíření předmětu změny územního plánu dalším usnesením je 



možné. Jeho odůvodnění vzhledem k ustanovení § 55 stavebního zákona však musí být 
formulováno v souladu s konkrétními podmínkami a s ohledem na ochranu a rozvoj hodnot na 
území města.
Návrh na rozšíření předmětu změny územního plánu je z hlediska tvorby a definice funkčních 
ploch směřován do oblasti občanské vybavenosti. Lokality pro umístění staveb tohoto 
charakteru jsou v územním plánu zastoupeny plochami smíšenými obytnými (S), plochami 
polyfunkční občanské vybavenosti (OP) a plochami smíšenými (VS). Stavební zákon, ani 
jeho prováděcí předpisy, nestanoví způsob ani kritéria pro prokazování nemožnosti využití 
stávajících a potřeby vymezení nových ploch. Vzhledem k polohám na okrajích města a k 
charakteru možnosti využití ploch VS (smíšené plochy výroby a občanské vybavenost), a 
zejména charakteru požadované změny územního plánu je možné usoudit, že tyto mohou být 
z vyhodnocení potřebnosti vymezení nové plochy vyloučeny.

Odbor koncepce a strategického rozvoje, odd. koncepce a rozvoje města

Předmětná lokalita se částečně nachází na území Městské památkové zóny Přerov, vyhlášené 
vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., ze dne 10.9.1992, o prohlášení území 
historických jader vybraných měst za památkové zóny. Zbytek lokality je na území 
ochranného pásma městské památkové zóny, která byla vymezena na základě  rozhodnutí 
OkÚ Přerov, referátu kultury č.RK 4/95 ze dne 21.1.1995 o vymezení ochranného pásma 
MPZ Přerov.

Stávající plocha byla od roku 1988, kdy došlo k demolici kina Jas, využívána jako zeleň. V 
souvislosti s realizací investiční akce „Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu“, 
došlo při archeologickém záchranném výzkumu k odkryvu základů kostela sv. Marka a školy 
Jednoty bratrské. 
Vzhledem k unikátnímu nálezu bylo odstoupeno od původního záměru výstavby parkoviště. 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 19.jednání konaném dne 9.9.2013 usnesením 
č.876/19/9/2013 uložilo odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky na realizaci návrhu 
prezentace archeologických nálezů ve výši 2 000 tis. Kč.
Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 14.zasedání  konaném dne 5.11.2012 zřízení 
pracovní skupiny k přípravě návrhu konečného řešení prezentace archeologických nálezů v 
předpolí Tyršova mostu ve složení:
Michal Zácha DiS - náměstek primátora
Mgr. Zdeněk Schenk - zastupitel, archeolog
Bc. Jan Mikulík - archeolog
Ing.arch. Jan Horký - architekt
Ing. Josef Březina - Národní památkový ústav
Mgr. Miroslava Švástová - státní památková péče
Ing. Pavel Gala - odbor koncepce a strat. rozvoje
Ing. arch. Klára Koryčanová - odbor koncepce a strat. rozvoje
pan Jiří Raba – oddělení investic a technické správy
PhDr. Karel Žurek - historik
Ing. Jiří Just – oddělení stavebního úřadu 
Ing. Michal Symerský – zástupce města v Olomouckém kraji.

Na základě doporučení této pracovní skupiny Rada města Přerova zvolila formu 
architektonicko-urbanistické soutěže pro nalezení nejvhodnější podoby prezentace 
archeologických nálezů. Tato soutěž úspěšně proběhla a právě probíhá stavebně povolovací 
řízení na stavbu: Prezentace archeologických nálezů v Přerově.  Náklady na soutěž činily cca 
200 000,- Kč. Náklady na vypracování PD činí 200 000,-Kč, včetně DPH.



Tato akce je zařazena mezi investiční akce na rok 2015.

V minulosti byla tato lokalita řešena, např. i autorizovaným architektem ing. arch. Pavlem 
Šimečkem, který v rámci zpracování urbanistické studie navrhl dostavbu nároží u Tyršova 
mostu a v ulici Mostní a Na Marku. Plochu po bývalém kinu Jas však navrhl ponechat jako 
zelenou plochu a parkoviště.

Odbor koncepce a strategického rozvoje v minulosti zadal několik studií na umístění Městské 
knihovny. Jedná se např. o umístění v budově býv. Chemoprojektu nebo do budovy Čechova 
43, která byla bezúplatně převedena do vlastnictví statutárního města Přerov na základě 
usnesení Zastupitelstva č.765/24/3/2009. V čl. IV darovací smlouvy se statutární město 
Přerov zavázalo, že provede rekonstrukci objektu Čechova 43 k dále uvedenému účelu tak, že 
do 5 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro 
obdarovaného budou splněny podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání 
dokončené stavby (rekonstrukce) objektu a že bude užívat nemovitost po dobu nejméně 10 let 
ode dne, kdy budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) tohoto 
objektu pouze za účelem výkonu veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti 
statutárního města Přerova a umístění sídla Městské knihovny v Přerově, a že objekt nebude 
užívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům pronajímat. 
V  případě nesplnění povinnosti dle darovací smlouvy na budovu Čechova 43 hrozí městu 
sankce a ve výši (7.850 tis.Kč). Lhůta pro splnění těchto podmínek byla prodloužena do roku 
2019 !
V březnu 2015 byly archeologické nálezy na pozemku p.č.237, k.ú. Přerov prohlášeny za 
nemovitou kulturní památku.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a 
památkové péče

Dne 13.3.2015 mám byla E-mailem zaslána žádost organizačního pracovníka výboru ZM pro 
plán, rozvoj, investice a dopravu o vyjádření k rozšíření změny č.4 Územního plánu města 
Přerova týkající se lokality „Na Marku“. Vzhledem k tomu, že termín našeho vyjádření byl 
stanoven na 17. 3. 2015 sdělujeme pouze tato fakta: 
Lokalita „Na Marku“, kterou se rozšíření změny ÚP týká, je v podkladech k vyjádření 
specifikována dvěma parcelami. Pozemek parc. č. 237, k. ú. Přerov, je součástí plošně 
chráněného památkového území ochranného pásma Městské památkové zóny Přerov, které 
bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Přerov pod č. j. kult.: 1125/94-
404/5 ze dne 21. 1. 1995. Památkově chráněné území je evidováno pod identifikačním číslem 
1995112 a číslem rejstříku 3025. Na základě ustanovení § 2 odst. 1 písm.. a) a b) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, prohlásilo Ministerstvo 
kultury ČR dne 3.3.2015 rozhodnutím č,j, MK 15268/2015 OPP základy sboru a domu se 
školou jednoty bratrské v Přerově na parc.č. 237 v k.ú. Přerov, vč. uvedeného pozemku, za 
kulturní památku. 
Pozemek parc. č. 238, k. ú. Přerov, který bezprostředně navazuje na pozemek parc.č. 237, je 
součástí Městské památkové zóny Přerov, vyhlášené vyhláškou Ministerstva kultury č. 
476/1992 Sb., ze dne 10. 9.1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za 
památkové zóny. Památkově chráněné území je evidováno pod identifikačním číslem 
1992476 a číslem rejstříku 2195. Vlastníkem obou pozemků je Statutární město Přerov. 
Na uvedených pozemcích byl v průběhu roku 2012 a 2013 proveden v rámci stavby „Přerov, 
jižní předpolí Tyršova mostu“ záchranný archeologický výzkum. Vyhodnocení nálezové 
situace potvrdilo unikátní archeologický odkryv, kdy odkryté základy staveb lze jednoznačně 
ztotožnit se stavbou kostela Jednoty bratrské z roku 1554 (kostel sv. Marka), a dále stavbou 



školy Jednoty bratrské, která stála v Přerově v průběhu 16. a 17. století. Nález má vztah i k 
významným osobnostem působícím v té době na území Přerova, kterými jsou učenci Jan 
Blahoslav a Jan Amos Komenský. 
V souladu s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy bylo se zástupci Národního 
památkového ústavu, ú.o.p., v Olomouci dohodnuto, že odkryté nálezy budou odborně 
ošetřeny a s ohledem na původní funkci pietně uchovány pod terénem budoucím generacím. 
V intencích této dohody bylo v rámci stavby „Přerov, jižní předpolí Tyršova mostu“ v novém 
stavebním objektu SO 802 – Konečné terénní úpravy – řešeno zakonzervování 
archeologických nálezů na místě původní polohy parkoviště. Práce byly provedeny na celém 
pozemku parc.č. 237 a části pozemku parc.č. 238, k.ú. Přerov. Místo plánovaného parkoviště 
byla na zbývající, nezatravněné, části pozemku parc.č. 238, k.ú. Přerov, vybudována 
zpevněná plocha. 
Statutární město Přerov, vědomo si nadregionálního významu uskutečněných archeologických 
objevů souvisejících s existencí kostela sv. Marka a školy Jednoty bratrské i významu této 
lokality ve vztahu k jejímu umístění v blízkosti historického jádra, vyhlásilo architektonicko-
urbanistickou soutěž o návrh „Terénní prezentace archeologických nálezů v Přerově“. Po 
posouzení zúčastněných návrhů schválila Rada města Přerova na své 92. schůzi konané dne 
4.6.2014 usnesením číslo 3456/92/4/2014 výsledky architektonicko--urbanistické soutěže, 
kdy se vítězným stal návrh Ing.arch. Zbyňka Musila z Brna. Termín realizace akce je rok 
2015. 
Předkládaný návrh na rozšíření změny č. 4 Územního plánu města Přerova se týká změny 
funkčního využití lokality "Na Marku" z veřejné zeleně na občanskou vybavenost. Z 
podkladů, které nám byly zaslány k vyjádření není zřejmé, kdo návrh na rozšíření změny ÚP 
města Přerova zpracoval a z jakého podnětu. Je však zřejmé, že účelem změny funkčního 
využití je možnost postavit v budoucnu v této lokalitě jakoukoliv budovu, např. knihovnu, a 
to za použití finančních prostředků z programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI) 
středomoravské aglomerace zahrnující města Olomouc, Prostějov a Přerov. 
Dle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (dále jen „úmluva“), čl. 5 se každá 
strana zavazuje: 
(i) že se bude snažit sladit a spojit požadavky archeologie a územních rozvojových plánů 
zajištěním účasti archeologů na 
a) vytváření politiky, která má zajistit vyváženou strategii ochrany, konzervace a 
zhodnocování archeologicky zajímavých lokalit, 
b) různých fázích rozvojových projektů, 
(ii) že zajistí, aby archeologové, městští a oblastní pracovníci územního plánování společně 
systematicky vedli konzultace, aby bylo možné 
a) upravit územní plány, jež by pravděpodobně měly nepříznivé dopady na archeologické 
dědictví, 
b) vyhradit dostatečný čas a prostředky k provedení řádného vědeckého bádání na nalezišti a 
publikaci jeho závěrů, 
(iii) že zajistí, aby vyhodnocení dopadů na životní prostředí a z nich vyplývající rozhodnutí 
plně přihlížela k archeologickým nalezištím a jejich umístění, 
(iv) že v případě, kdy budou během stavebních prací nalezeny součásti archeologického 
dědictví, zabezpečí jejich konzervaci na původním místě, bude-li to proveditelné, 
(v) že zajistí, aby zpřístupnění archeologických nalezišť veřejnosti, zvláště pak stavební 
úpravy nutné k pojmutí velkého počtu návštěvníků, neovlivnily nepříznivě archeologickou a 
vědeckou povahu takových nalezišť a jejich okolí. 
Dle výše uvedené citace čl. 5 „úmluvy“ máme za to, že případnou změnou územního plánu 
budou pravděpodobně ustanovení „úmluvy“ porušena. V případě, že bude zadána 



dokumentace k pořízení změny Územního plánu města Přerova, bude se orgán státní 
památkové péče k této dokumentaci vyjadřovat samostatně. 

Důvodová zpráva:

Rozšíření zadání 4. změny územního plánu
změna funkčního využití plochy Na Marku na občanskou vybavenost

Lokalita Na Marku se nachází na okraji historického centra města Přerova, na místě, kudy 
kráčela historie. Při pohledu na historické dokumenty, ať již známou rytinu Jana 
Willenbergera z roku 1593 nebo historické fotografie z poloviny 20. století je zřejmé, že na 
tomto místě stávala vždy veřejná stavba. Dnes je však místo hluché, místo důstojného vstupu 
do města nás vítají holé štíty domů a podivný dopravní spletenec. I laikovi je zřejmé, že jistý 
stavební objem v těchto místech chybí a bylo by vhodné lokalitu urbanisticky dokončit. 
Vyjadřují se o tom odborníci již od okamžiků zbourání staré sokolovny, resp. kina).

V roce 2012 zde v souvislosti s výstavbou Tyršova mostu proběhl záchranný archeologický 
výzkum, který odhalil jednak základy původní sokolovny, ale především základy dřívějšího 
kostela sv. Marka a českobratrské školy poblíž. Nyní běží řízení o vyhlášení těchto nálezů za 
nemovitou kulturní památku.

V příštích pěti letech ale máme jedinečnou příležitost na historii tohoto místa navázat. 
Městská knihovna sídlí již od roku 1957 v provizorních prostorách Přikrylovy vily na konci 
Žerotínova náměstí, která je kapacitně i provozně nevyhovující moderní knihovně 21. století. 
Díky možnosti financovat výstavbu multifunkčního kulturního centra z prostředků ITI se 
nabízí ideální spojení umístění knihovny, muzea Tyršova mostu a Českobratrské jednoty 
spolu s odkrytím archeologických nálezů do jediného objektu na nábřeží řeky Bečvy. V místě, 
které i filozoficky vzdělávacím a společenským významem navazuje na stopy J. A. 
Komenského a Jana Blahoslava.
Pokud však máme této příležitosti využít, je třeba jednat rychle: momentálně zdaleka 
neexistuje projekt, který by mohl být přihlášen a přitom je třeba finance vyčerpat do konce 
roku 2020. Při prostém seskládání času nutného k přípravě zadání a k vyhlášení 
architektonické soutěže, projekčním pracem, výběrovému řízení a samotné realizaci stavby se 
dostáváme do roku 2019 (!).

Nyní však nejde o rozhodnutí o umístění městské knihovny, ale o možnost zde jakoukoli 
veřejnou budovu vůbec postavit - ať jde o knihovnu, muzeum, radnici či nějakou kulturní 
instituci. Přesto připravované finanční zdroje nabízí ponejvíce novostavbu knihovny.

Aby bylo možné v této lokalitě postavit jakoukoli veřejnou stavbu, je nutné nejprve provést 
změnu územního plánu. Dnes je toto místo definováno jako plocha veřejné zeleně (přílohou 
UP_Na Marku.jpg). Vzhledem k tomu, že březnové zastupitelstvo schválilo pořízení 4. změny 
územního plánu, nabízí se aktuálně ideální možnost změnu rozšířit o území Na Marku pro 
stavbu občanské vybavenosti. Tím dojde i k úspoře času a nákladů na pořízení takové změny 
oproti stavu, kdy by se pořizovala změna zvlášť.

Je zde nutné upozornit na ustanovení §55 odst. 4) stavebního zákona: Další zastavitelné 
plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít 
již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch, kdy bude 



zřejmě nutné operovat s novou skutečností - archeologickými nálezy - a cílem o jejich 
zapojení do stávající urbanistické struktury města.

Ačkoli by se mohlo zdát, že uvedená fakta jsou překážkou dalšímu rozvoji této lokality, opak 
je pravdou. Kromě městotvorného významu nabízí existence památky i možnost využití 
dalších finančních zdrojů určených právě na její prezentaci, což ve spojení s ITI tvoří 
příležitost pro vícezdrojové financování záměru.

Příloha:
fotografie


