
zařazení: 14.8.2015 místní číslování:

vyřazení: specifické číslo GIS:

updatováno: 31.5.2018 evidenční číslo:

založil: PSS Přerovská stavební statistický kód obce: 511382

revidoval: kategorie obce: 5000-49999
kategorie užitelnosti:

evidenční 

stav:

typ:

kraj:

obec:

část obce:

ulice:

č.popisné:

č. orientační:

PSČ:

49°27'55.320"N

Pozemky parcelní č.:

17°27'50.435"E Katastrální území: Přerov

Veřejná technická infrastruktura:

KARTA 

BROWNFIELDS

Název lokace: Interlov

Id
en

ti
fi

ka
ce

:

stávající

lehký - zpracovatelský průmysl

Olomoucký

Přerov

Přerov I - Město

Křivá

R
ea

lit
y:

Velikost (ha): 2,7 ha

Současné využití (%): 0%

2636

51

750 02

GPS:

6824/1, 6824/12,  6824/2, 6824/3, 6824/5, 6824/4, 6824/6, 6824/7, 

6824/8,  6824/10, 6824/14, 6824/15, 6813, 6816, 6824/11, 6824/9

% zastavěné plochy:

Počet objektů dle katastru/dle skutečnosti: 13

Velikost užitné plochy (m2):

Velikost zastavěného objemu (m3):

Obtížnost případné demolice: (snadná/obtížná) snadná

Převažující konstrukce:

 -

vodovod, kanalizace, plyn, elektrika, vlastní stožár.trafostanice

Schválený ÚP: existuje

Kontakt na vlastníka/spoluvlastníka: vlastník: PSS Přerovská stavební a.s., Ing. Aleš Frídl, místopředseda 

představenstva, www.pss.cz; spolupracující realitní makléř Radek  

Zahradník, jednatel společnosti OKNOREALIT s.r.o., www.oknorealit.cz

Počet vlastníků: 1

Druh vlastnictví: osobní

Využití dle ÚPD: BK - plochy pro bydlení kombinované (§4 vyhl. č. 501/2006 Sb.) - bytové 

domy, rodinné domy, prodejny do 1000m2, infrastruktura a ostatní 

stavby slučitelné s bydlením

Doporučené budoucí využití: dle schválené stávající kolaudace; novostavby v souladu s ÚP

Je nutná změna ÚP? ne

Dopravní dostupnost: (vynikající, obtížná….) dobrá

Přístup a příjezd: (dobrý, zřetelný ….) hlavní branou bez omezení, vedleší branou s limitem do 7,5t

Ochrana přírody: ochranné pásmo ZCHÚ zvláště chráněného území "Žebračky"

Hlavní přírodní jev:  - 

Rizikovost výrobních provozů: okraje lokality leží v záplavovém území - Bečva q100

Ekologické škody:  -

Li
m

it
y:

Současné skutečné využití: pronájmy (stavební firmě, zpracovateli zvěřiny)

Původní převažující využití: Bývalý areál zaměřený na produkci a zpracování zvěřiny

Památková ochrana:



Lokalizační mapka:

Stručná charakteristika: Provozní areál  o rozloze 2,7 ha. Jeho 

součástí je 8 provozních budov + 2 dřevostavby (bývalé 

bažantárny).  Areál je napojen na obecní komunikace, plyn, 

vodu, elektřinu, má vlastní trafostanici (stožárová). Areál je 

určený k přebudovaní na bydlení včetně dalších možností dle 

územního plánu (prodejny do 1000m2, jiné stavby slučitelné s 

bydlením - jako např. domov pro seniory),  tzn. je možné využít 

nemovitost k developerským účelům.  Areál se nachází na 

okraji Přerova, v klidné lokalitě.

Areál je určený k prodeji jako celek.

Poznámky:  prodej pouze celku, případně po domluvě s vlastníkem 

prodej jednotlivých částí více zájemcům, avšak vždy jako celku.

Stav inženýrských sítí a přístup z hlediska HZS nutno ověřit; kapacita 

trafostanice s ohledem na předchozí provoz chladíren a mrazíren 

dostačující, hlavní řad vodovodu kolem areálu po rekonstrukci

Přehled možného využití staveb dle kolaudací: 

p.č.6824/7 k.ú. Přerov - hospodářská budova - zpracovna 

zvěřiny,

p.č. 6813 k.ú. Přerov - montovaná hala - sklad,

p.č. 6824/10 k.ú. Přerov -sklad materiálu (od r. 1995),

p.č. 6824/2 k.ú. Přerov - administativní budova,



Situační plánek:



Územní plán:

Fotografie současného stavu:




