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Důvodová zpráva:

K bodu 1. návrhu na usnesení

O změnu územního plánu požádala FKK spol. s r.o. Jedná se o pozemky p.č. 239/7, 157, 541, 
542 a 812 v k.ú. Předmostí.
Svoji žádost odůvodňuje plánem výstavby míst pro parkování a garážování vozidel, cit.:

Žadatel, obchodní společnost FKK spol. sr.o., IČ 61943738, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov 
I - Město, Dluhonská 1350/43, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 12300, je vlastníkem nemovitých věcí a to pozemků p.č. 239/7, ostatní plocha, 
manipulační plocha, st. p. č. 157, zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 541, zastavěná plocha 
a nádvoří st. p. č. 542, zastavěná plocha a nádvoří a st. p. č. 812 zastavěná plocha a nádvoří v 
katastrálním území Předmostí zapsaných na listu vlastnictví č. 1705 zřízeného u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. Součástí stavebních parcel jsou 
stavby užívané jako kanceláře a skladovací haly. Tyto pozemky tvoří ucelený areál situovaný v 
k.ú. Předmostí.

Žadatel tento areál používá k podnikatelským účelům jako skladovací plochy pro obchodní 
zboží, zejména stavební lešení.

Protože větší část plochy předmětného areálu zůstává dlouhodobě bez využití, má žadatel 
zájem změnit účel využití tohoto areálu pro účely zřízení míst pro parkování a garážování 
vozidel obyvatel okolního sídliště v Přerově - Předmostí.

Dle platného územního plánu je schváleno využití předmětného území pro účel Plochy 
smíšené obytné (BK - bydlení kombinované).

Vzhledem k tomu, že v tomto prostoru má žadatel zájem zřídit parkovací a garážová místa pro 
obyvatele Přerov - Předmostí, žádáme tímto, aby pro výše označené pozemky byl změněn 
závazný územní plán z Plochy smíšené obytné (BK - bydlení kombinované) na Plochy 
dopravní infrastruktury. Současně se touto žádostí zavazujeme k úhradě nákladů na pořízení této 
části územního plánu.

Za účelem realizace záměru společnosti FKK zrealizovat na místě areálu parkovací a 
odstavná stání je nutné pořídit změnu účinného územního plánu města. Důvodem je 
ustanovení § 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění:

…do ploch bydlení lze zahrnout další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu 
bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše…

Vzhledem ke komerčnímu charakteru předpokládaného záměru, nelze poslední podmínku cit. 
ustanovení ze strany žadatele dodržet. Pro možnost realizace záměru je tedy potřebné pořízení 
změny územního plánu.

K tomuto návrhu odbor podává toto vysvětlení:
V návrhu na usnesení rady města je v souladu s žádostí žadatele uveden návrh na změnu 
využití části plochy určené pro bydlení kombinované (p.č. 157, 239/7, 541, 542 a 812 v k.ú. 
Předmostí) na plochu dopravního zařízení, které je definováno § 9 odst. 3) vyhl.č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, jako plocha 
např. terminálu, odstavných stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové 
garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice 
pohonných hmot.
Využití plochy smíšené obytné je definováno § 8 cit. vyhl. jako plocha staveb pro bydlení,  
pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související 
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dopravní a technické infrastruktury; dále pak staveb a zařízení, které svým provozováním a 
technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

Obojí využití, zejména pak využití smíšené obytné, s sebou přináší možnosti umístění staveb, 
které by v území byly spíše nežádoucí, proto odbor, vzhledem k charakteru území a potřebě 
vybavit území právě možností odstavování vozidel, doporučuje změnu územního plánu 
specifikovat jako plochu dopravních zařízení DP s vymezením bližší specifikace jejího 
využití = přiřazení takových regulativ využití plochy, které budou v souladu s požadavkem 
žadatele.

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

Pořízení této změny územního plánu města bylo schváleno usnesením č. 374/12/7/2015 
Zastupitelstva města Přerova dne 14.12.2015 v souladu s ust. § 46 z.č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zadání byl pořizovatelem v souladu s ust. § 47 stavebního zákona zpracován a 
projednán. Ze strany dotčených orgánů i veřejnosti bez požadavků a připomínek.

Dokumentaci návrhu změny územního plánu lze projednat po jejím převzetí od žadatele. 

V Územním plánu města Přerova se bude jednat o změnu využití plochy bydlení 
kombinovaného (BK) o rozloze 0,6 ha na plochu dopravních zařízení (DP).
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K bodu 2. návrhu na usnesení

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. Zastupitelstvo města podmínku 
úhrady veškerých nákladů spojených se zhotovením dokumentace změny územního 
plánu zakotvilo ve svém usnesení č. 400/13/6/2016 ze dne 18.1.2016, kterým rozhodlo o 
pořízení změny.

Pořízení této změny územního plánu města bylo schváleno cit. usnesením č. 400/13/6/2016 
v souladu s ust. § 46 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zadání byl pořizovatelem v souladu s ust. § 47 stavebního zákona zpracován a 
projednán. Ze strany dotčených orgánů i veřejnosti bez požadavků a připomínek.

Dokumentaci návrhu změny územního plánu lze projednat po jejím převzetí od žadatele. 

V Územním plánu města Přerova se bude jednat o změnu využití plochy bydlení 
rodinného (BR) na plochu smíšenou obytnou (S).
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Materiál projednala Rada města Přerova na svém 39.jednání dne 3.3.2016 s tímto usnesením:

Rada města Přerova po projednání

1. 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 7. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na 
usnesení a podle důvodové zprávy.

2. 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 8. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na 
usnesení a podle důvodové zprávy.

V příloze:

- Vyhodnocení projednání zadání 7. změny Územního plánu města Přerova
- Zadání 7. změny Územního plánu města Přerova

- Vyhodnocení projednání zadání 8. změny Územního plánu města Přerova
- Zadání 8. změny Územního plánu města Přerova


