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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města zpracovat inventarizaci brownfieldů na území města Přerova do 
31.8.2015 a zanést zpracovanou databázi brownfieldů na území města Přerova do Národní 
databáze brownfieldů vedené agenturou Czech Invest.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

na svém 8. zasedání dne 21.4.2015 doporučil ZM uložit RM
1. zpracovat inventarizaci brownfieldů na území města Přerova do 31.8.2015
2. zanést zpracovanou databázi brownfieldů na území města Přerova do Národní databáze 
brownfieldů vedené agenturou Czech Invest.

Důvodová zpráva:

Zmapování brownfieldů na území města Přerova

Na území města Přerova (vč. jeho místních částí) se nachází nevyužívané a mnohdy chátrající 
areály nemovitostí, podobně jako jakémkoli jiném městě a dokonce i vesnici. Tyto plochy se 
nazývají brownfieldy a jsou potenciálním rozvojovým územím v obci, bez nutnosti zastavět 
další, často zemědělskou půdu. Jedná se o tzv. brownfieldy.

EU CABARNET projekt (Concerted Ection on Brownfield and Economic Regeneration 
Network) www.cabaret.org.uk definoval brownfields jako lokality, které:



 byly dotčeny vlastním předchozím využitím
 jsou zchátralé nebo využité pouze částečně
 nacházejí se ve zcela nebo částečně rozvinutém urbanizovaném území
 vyžadují určitou intervenci, mají-li být znovu smysluplně využívány
 mohou mít skutečné nebo domnělé problémy se znečištěním

V ČR se užívá několik dalších definicí, které jsou většinou variacemi uvedené definice.

Stav znalostí o brownfieldech
Národní databáze brownfieldů (www.brownfieldy.cz) Czech Investu, která slouží jak pro 
samosprávu, tak pro orientaci investorů o možnostech využití ploch v daném území (Přerově), 
v současné době obsahuje pouze 3 brownfieldy na území okresu Přerov, z toho v Přerově 
pouze dva. Samotné město Přerov ve svém vlastnictví žádné brownfieldy nemá. V roce 2010 
byla zpracovávána vyhledávací studie brownfieldů, její zpracování však nebylo dokončeno. 
Na území města Přerova se mohou nacházet plochy se starou ekologickou zátěží.

Účel materiálu
Cílem předkládaného materiálu je zpracovat databázi brownfieldů podle jednotné metodiky 
(viz níže) a zpřístupnit zjištěné informace dálkovým přístupem pro širokou škálu uživatelů. 
Kvalitně zpracovaný materiál bude též podkladem pro další rozhodování o rozvoji těchto 
území. Ačkoli zatím (ke dni 28.4.2015) není schválen jediný operační program či strategie ITI 
a vyhlášena jediná dotační výzva, je možné, že jejich součástí bude nejen revitalizace, ale také 
výkup ploch a budov v brownfieldech od mnoha vlastníků za účelem vyjasnění majetkových 
poměrů a zpřístupnění těchto území dalšímu rozvoji. Komplikované majetkoprávní vztahy 
jsou právě jednou z několika zásadních překážek přestavby těchto území.

Bez komplexního přehledu o brownfieldech na území města není možné zodpovědně 
rozhodnout o tom, které plochy či v jakém pořadí budou postupně revitalizovány či nabízeny. 
Po zpracování podrobné databáze brownfieldů by měly tyto být zaneseny také do národní 
databáze.
Metodika zpracování
Přílohou tohoto materiálu je dokument "Metodika invetarizace brownfieldů v úrovni ORP", 
který byl zpracován jako nástroj pro zmapování brownfieldů již v roce 2010. Je uváděna jako 
"best practice" (příklad nejlepší praxe) a měla by sloužit pro zpracování národní metodiky 
inventarizace brownfieldů, která není dle dostupných informací dodnes připravena.
Metodika podrobně řeší způsob získávání dat do databáze a je vystavěna tak, aby 
inventarizaci mohli v maximální možné míře provést pracovníci úřadů s rozšířenou 
působností v rámci své pracovní náplně s minimálními požadavky na externí vstupy. 
Metodika také řeší formu zanesení dat do GISu a způsoby grafických výstupů.

Příloha:
Metodika invetarizace brownfieldů v úrovni ORP, 2010


