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Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. Lenka Škubalová, Ing.

Název návrhu:

Územní plán města Přerova - 5. změna

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 5. změny Územního plánu města Přerova, 
podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

O změnu územního plánu pořádal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc dne 11.8.2015. Svoji žádost odůvodňuje plánem 
výstavby nového areálu územního odboru a centrální požární stanice v Přerově Jedná se o 
pozemky p.č. 826, 827/1, 828/1 a 828/2 v k.ú. Újezdec u Přerova. Příloha žádosti HZS, 
cit.:

Předmětem akce bude výstavba nového komplexu objektů centrální požární stanice a ředitelství 
územního odboru v Přerově včetně navazujících inženýrských sítí (vč. nezbytné světelné signalizace), 
komunikací a zpevněných ploch. Novostavba bude řešit nevyhovující prostorové podmínky (např. 
nedostatečná světlá výška garáží, šířka stání, velikost vrat apod.) a stavebně ubytovací podmínky pro 
výkon služby jak příslušníků požární stanice HZS Olomouckého kraje v Přerově, tak ostatních 
příslušníků a zaměstnanců územního odboru Přerov včetně podmínek výkonu statní správy na úseku PO 
vůči veřejnosti.

V areálu bude umístěna požární stanice typu C2 dle vyhl. č. 247/2001 Sb., v platném znění, a ředitelství 
územního odboru Přerov (ředitel ÚO, pracoviště IZS a služeb, pracoviště prevence OOB a KŘ a 



pracoviště provozní), tj. celkem 117 systemizovaných míst příslušníků a 2 zaměstnanců. Budou rovněž 
vybudovány prostory pro umístění víceúčelových vozidel (např. kontejnerový systém) HZS ČR, které 
jednotka PO při své činnosti využívá. Nový areál poskytne prostorové kapacity pro uložení materiálu 
sloužícího potřebám ochrany obyvatelstva a krizového řízení. A dále bude vybudováno sportoviště pro 
fyzickou přípravu příslušníků.

Od výstavby nového komplexu se očekává, že splní požadavky:
 na zajištění zázemí dle příslušných technických norem např. ČSN 735710 Požární stanice a 

Požární zbrojnice pro udržení akceschopnosti jednotky požární ochrany HZS Olomouckého kraje,
 na tepelně technické parametry,
 na zajištění trvalého chodu stanice z hlediska zásobování el. energií,
 na provoz komunikačních a informačních technologií,
 na bezpečnostní ochranu budovy a majetku,
 na umístění moderní víceúčelové hasičské techniky,
 na odvětrávání garážových i ostatních prostor,
 na dispoziční řešení ve vazbě na potřeby uživatele, včetně prostor pro krizové řízení, prostor na 

vzdělávání a odbornou a fyzickou přípravu, přiměřeného hygienického zázemí v souladu s platnou 
legislativou,

 na skladování materiálu a zásob včetně případné manipulace (výtah) apod.

V tabulce uvádíme pozemky, u kterých se předpokládá dotčení stavbou:
pozemek 
parc. č.

stávající 
výměra v m2

druh dle 
zápisu v KN

vlastnické právo, 
příslušnost hospodařit

současné využití

826 3635 orná půda Česká republika. Státní 
pozemkový úřad

zemědělská výroba, pachtovní 
smlouva č. 12N 14/52

827/1 8930 orná půda Česká republika, Státní 
pozemkový úřad

zahrádkářská kolonie, nájemní 
smlouva č. 28N10/52

828/1 607 ostatní 
plocha

Česká republika, Úřad 
pro zastupování státu ve 
věcech majetkových

není známo

828/2 30 ostatní 
plocha

Česká republika. Úřad 
pro zastupování státu ve 
věcech majetkových

není známo

Umístění stavby, její architektonické a stavební řešení včetně vnitřní dispozice bude výsledkem 
zpracované projektové dokumentace. Níže uvedené požadavky na plochy jsou pouze orientační:
 zastavěná plocha celkem                                               cca   2 500 m2

 komunikace a zpevněné plochy                                     cca   5 000 m2

 v případě staveb (budov) obestavěný prostor               cca 25 000 m3

 počet podlaží:             stavba                                                   3 NP
                                         cvičná věž                                             5 NP
                                         baráže/sklady                                       1 NP

Předpoklad jednotlivých druhů ploch:
Plocha Počet

kanceláře 16

zasedací místnost, učebna, jednací místnost krizového štábu, denní místnost apod. 3

zázemí (stravovací prostory - kuchyňky, jídelna, ložnice, příruční archivy) 10

dílny, sklady 25

šatny, umývárny, prádelna, WC 15

tělocvična, posilovna 2

ostatní - technologické místnosti (kotelna, server, náhradní zdroj, výtah) 7

cvičná věž vč. sušení hadic 1



garáže osobních vozidel/ počet stání 1/6

garáže nákladních a speciálních vozidel/počet stání (vč. mycího boxu) 2/20

počet parkovacích míst (8x veřejnost, z toho 1 x pro invalidy) 25

Vzhledem k tomu, že navrhovatel se v žádosti zavazuje k úhradě nákladů vzniklých 
v souvislosti s pořízením změny územního plánu, nenavrhuje se rozpočtové opatření.

V Územním plánu města Přerova by se jednalo o změnu využití plochy výroby a 
skladování (VP) o rozloze 4 ha na smíšené využití občanského vybavení a výroby 
(VS).

Návrh byl dne 1.10.2015 projednán, kdy rada města svým usnesením podala zastupitelstvu 
města návrh rozhodnout o pořízení 5. změny Územního plánu města Přerova podle 
důvodové zprávy.


