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Důvodová zpráva:

K bodu 1 návrhu na usnesení

Rada města Přerova po projednání:
Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s ustanovením § 47 odst. 
5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
zadání 6. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na 
usnesení a podle důvodové zprávy.

EMOS spol. s r.o. – dne 29.9.2015 proběhlo jednání se zástupci fy ve věci změny využití části 
plochy krajinné zeleně, jež je současně plochou regionálního biocentra RB 164 Žebračka. 
Společnost má záměr „Dostavba prodejního a skladového areálu společnosti EMOS, Lipnická 
ul., Přerov" - rozšířit svůj objekt na Lipnické ulici směrem k silnici 1/47. Vzhledem 
k situování již stávajícího skladu se v prodloužení východní stěny jedná o zásah do prvku 
ekologické stability - navrhovaného regionálního biocentra RBC 164 v délce cca 15 m a 
zasahuje za hranici RBC v šířce 3,0-4,0 m.

Svoji žádost společnost doručila spolu s vyjádřením příslušného dotčeného orgánu, kterým je 
Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa chráněné krajinné oblasti (AOPK SCHKO) 
Litovelské Pomoraví a to vzhledem k tomu, že požadovaná část pozemku je zároveň součástí 
ochranného pásma NPR Žebračka (z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 321/11/6/2015 ze dne 16.11.2015 rozhodlo o 
pořízení předmětné změny územního plánu města. V současné době je dnem 2.1.2016 
ukončeno projednání návrhu zadání změny, kdy dotčené orgány ani veřejnosti neuplatnili
žádné zásadní požadavky, připomínky či námitky.

Výřez územního plánu města 
s vyznačením požadované 

změny
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K bodu 2 návrhu na usnesení

Rada města Přerova po projednání:
1. Podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením 

§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města Přerova na základě 
požadavku žadatele změny části plochy bydlení rodinného na plochu smíšenou 
obytnou.

O změnu územního plánu pořádal Konvička služby s.r.o. Malá Dlážka 14, Přerov. Příloha 
žádosti cit.:

Na základě stavebního povolení č. 343/2010 ze dne 9.11.2010 jsme zahájili přestavbu bývalého kina 
Panorama na polyfunkční dům, jehož hlavní funkcí mělo být administrativní a provozní zázemí naší 
společnosti s možností ubytování externích zaměstnanců. Přesto, že nám od začátku bylo zřejmé, že 
zastavěná plocha budovy je pro naše účely nedostatečná, rekonstrukci jsme z nedostatku jiných 
možností zahájili a do roku 2013 prováděli. V roce 2013 se nám ale naskytla možnost koupit objekt 
garáží v bývalých Želátovských kasárnách, který plně splňoval naše požadavky co do velikosti, tak i 
polohy v Přerově. Objekt jsme koupili a rekonstrukci budovy bývalého kina Panorama zastavili.
Vzhledem k tomu, že se nám nedařilo rozestavěnou, pro nás již nepotřebnou budovu prodat, zadali 
jsme architektonické kanceláři Reprojekt s.r.o. požadavek na návrh změny využití budovy z 
polyfunkčního domu na dům, kde budou převládat bytové jednotky. Náš požadavek architekt vyřešil a 
navrhl s minimálními stavebními úpravami rozšířit počet bytů z původních 5 na 9.
Lokalita, kde budova stojí, je ale v územním plánu vedena jako území pro bydlení v rodinných 
domcích a náš nový záměr je tedy v rozporu se stávajícím územním plánem. Žádáme proto zdvořile o 
provedení změny územního plánu z území pro bydlení v rodinných domcích na území „typické bydlení 
bytové". Tato změna se týká parcel číslo 276 a 30/7 v k.ú Předmostí.

Vzhledem k tomu, že pořízení změny je vyvoláno výhradní potřebou žadatele, je 
v souladu s usn. § 45 odst. 4 stavebního zákona pořízení podmíněno úplnou úhradou 
nákladů spojených se zhotovením dokumentace. Žadatel se však k tomuto písemně ve 
své žádosti nezavázal, proto se navrhuje usnesení o podmínce úhrady a nenavrhuje se 
tedy rozpočtové opatření.

V Územním plánu města Přerova by se jednalo o změnu využití plochy bydlení
rodinného (BR) na plochu smíšenou obytnou (S).

Záležitosti byly projednány na 33. schůzi Rady města Přerova dne 7.7.2016, která přijala 
následující usnesení:
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
1. schválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání 6. změny 
Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle 
důvodové zprávy.

2.1 rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o 
pořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku žadatele změny části 
plochy bydlení rodinného na plochu smíšenou obytnou podle důvodové zprávy,

2.2 podmínit pořízení změny územního plánu v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 
stavebního zákona úplnou úhradou nákladů spojených se zhotovením dokumentace.
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Výřez územního plánu města s vyznačením požadované změny

změna plochy 
bydlení 

rodinného na 
plochu smíšenou 

obytnou

ZŠ J. A. Komenského
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Návrh byl dne 7.1.2016 projednán, kdy rada města svým usnesením podala zastupitelstvu 
města návrh

1. schválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání 6. změny 
Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle 
důvodové zprávy.

2.1 rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
o pořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku žadatele změny 
části plochy bydlení rodinného na plochu smíšenou obytnou podle důvodové zprávy,

2.2 podmínit pořízení změny územního plánu v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 
stavebního zákona úplnou úhradou nákladů spojených se zhotovením dokumentace.


