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Změna územního plánu ve vztahu k areálu společnosti FKK spol.s.r.o. 

Vážený předsedo místního výboru, vážení členové místního výboru, vážení zainteresovaní 

občané, dovolte mi v krátkosti objasnit vztah územního plánu k problému s provozem areálu 

společnosti FKK.  

Lokalita, resp. areál, kterého se problematika narušování pohody bydlení dotýká, je 

předmětem pořizované 7. změny Územního plánu města (dále ÚPm) Přerova. O tuto 

požádala fa FKK spol. s.r.o. s tvrzením, že  větší část areálu zůstává dlouhodobě bez využití a 

žadatel má zájem změnit jeho využití pro účely zřízení míst pro parkování a garážování 

vozidel obyvatel okolního sídliště.  

 

V současné době je areál využíván v jako sklad stavebnin a jeho využití je tedy vymezeno 

jeho stanoveným účelem. Z hlediska územního plánu není toto v rozporu, protože tento 

provoz tam byl povolen již v minulosti, před platností tohoto územního plánu.  Funkční 

využití pro bydlení kombinované se vztahuje na stavební aktivity, které by v této části nově 

vznikaly. 

Sami jistě víte, že místní část Předmostí se potýká s nedostatkem parkovacích ploch a proto i 

v regeneraci panelového sídliště Předmostí bylo doporučeno, aby se tato plocha změnila na  

plochu pro parkování. 

 

 V areálu by bylo možné parkovat a odstavovat až 130 aut. Program regenerace panelového 

sídliště neumožňuje získat dotaci na realizaci stavebních aktivit na soukromých pozemcích, 

tak toto zůstalo v rovině doporučení.  

Vím, že jste poukazovali na to, že v zadání pro změnu územního plánu nebyla přesně uvedena 

formulace o jaký typ parkování by se jednalo, nicméně takovou formulaci je možno přímo do 

zadání použít. 



Pokud majitel požádal o změnu územního plánu v podstatě pro parkování a garážování 

osobních vozidel (potvrzeno na jednání 3. 3. 2016 - viz níže), bylo toto i v souladu 

s uváděnou regenerací, které byla v místní části několikrát projednána a existuje k tomuto 

projektu i občanská poradní  komise  a řada etap byla již realizována a chystají se další. 

Určitě víte, že v současné době je zastupitelstvem odloženo projednávání této změny.  

Při jednání uskutečněném na odboru koncepce a strategického rozvoje dne 31.3.2016 Ing. 

Kolář, jednatel společnosti FKK, spol. s.r.o., potvrdil, že výklad pořizovatele, že záměr 

´zřízení míst pro parkování a garážování vozidel obyvatel okolního sídliště v Přerově – 

Předmostí´ je záměrem realizace parkování a odstavování osobních vozidel. Vyslovil 

obavu, že po negativním ohlase nemusí být o placenou službu patřičný zájem. Bylo 

dohodnuto, že prozatím žádost o změnu územního plánu nebude stahovat a bude ve věci 

využití stávajícího areálu stavebnin dále jednat. Materiál do Zastupitelstva by byl znovu 

předložen na základě výzvy žadatele zhruba za 2-3 měsíce, pokud bude na své záměru 

deklarovaném v žádosti o změnu územního plánu trvat.  

 

Tzn,  pokud by došlo ke změně územního plánu pro parkování a garážování osobních vozidel 

a toto se naplnilo, tak tím je nakročeno ke splnění požadavku obyvatel o zvýšení parkovacích 

stání.  

Pokud ke změně nedojde, tak územní plán není tím nástrojem, který by dokázal řešit problém 

s parkováním těžké techniky a v území dál zůstává  areál stavebnin se svými klady i zápory. 

Tímto dopisem jsem chtěl vyjádřit, že ta změna územního plánu by byla ve vztahu 

k dnešnímu využití území určitě lepším řešením. Tato změna by oproti současnému stavu 

nesnížila kvalitu a pohodu bydlení, ale přinesla by pro místní část možnost onoho parkování. 

Vážení občané, doufám, že tyto uváděné formulace napomohou k výslednému názoru, zda 

změnu ano či ne, zda parkování ano či ne anebo nadále v území strpět provoz stávajícího 

areálu. 

O dalším vývoji bychom určitě místní výbor aktuálně informovali. 

Tento dopis elektronicky zasílám členům místního výboru a panu Janáčkovi, zdvořile žádám 

o informování dalších zainteresovaných občanů. 

 

S pozdravem 

                                                                                                  Ing. Pavel Gala, v. r. 

                                                                                      Odbor koncepce a strategického rozvoje 

 

 


