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Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru

Název návrhu:

Změna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 9. změny Územního plánu města Přerova v 
k.ú. Penčičky na základě požadavku žadatele - změna části plochy stávajícího rodinného bydlení /BR/ 
a části návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o celkové rozloze cca 560 m2 na plochu veřejně 
přístupného prostranství pro dopravu /UD/ a změna části návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o 
rozloze cca 560 m2 na návrhovou plochu rodinného bydlení, a podle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

ROGIN Zero s.r.o. – žádost o změnu územního plánu

O změnu územního plánu požádala společnost ROGIN Zero s.r.o., Žerotínovo nám 641/15, 
Přerov, dne 27.1.2016. Svoji žádost odůvodňuje zájmem výstavby rodinného bydlení na 
pozemcích  Jedná se o pozemky p.č. 379/1, 379/2 a části pozemku p.č. 382 v k.ú. Penčičky a 
možnosti zpřístupnění sousedících zastavitelných částí pozemků p.č. 383/1, 383/2, 383/3 a 
384, cit.:

Jako majitel nemovitosti uvedené na LV 250 v k.ú. Penčičky, okr. Přerov si dovoluji požádat o 
navýšení plochy rodinného bydlení. Důvodem této žádosti je skutečnost, že parcely, které se mnou 
sousedí a to konkrétně parc. č. 383/2 a parc. č. 383/1, mají nedořešenou příjezdovou komunikaci, kdy 
sice parc. č. 383/3 umožňuje přístup k uváděným parcelám, nicméně, přestože jsou tyto parcely určeny 



na výstavbu rodinných domů, parc. č. 387 ani parc. č. 686 neumožňuje přístup k těmto parcelám, tudíž 
tyto parcely jsou znehodnoceny.
Navrhuji navýšení plochy rodinného bydlení z výše uvedených důvodů, kdyby bylo možno tento 
problém vyřešit vedením cesty přes pozemky, které vlastním. Bližší specifikaci uvádím v přiložené 
situaci……. zakresluji návrh navýšení plochy rodinného bydlení.
Důvodem mé žádosti je skutečnost, že při řešení přístupu k dalším pozemkům, přicházím jako 
majitel o podstatné snížení současných ploch určených pro rodinné bydlení. Případné náklady 
spojené se realizací navýšení plochy rodinného bydlení bych samozřejmě hradil.

Vyjádření architektky města:

Žádost o navýšení ploch pro bydlení rodinné v k.ú. Penčičky obsahuje i zastavovací studii, která řeší 
nejen návrh na nové funkční využití pozemků, ale jejich nové rozdělení.
Důvodem změny funkčního využití je umožnění zástavby rodinnými domy a návrh na novou 
příjezdovou komunikaci dle platných právních předpisů. 
Studie navrhuje umístění 5 objektů rodinných domů, které budou přístupné po nově navrhované 
komunikaci, která bude navazovat na komunikaci v ulici Dražka. 
Navrhovatel tímto řeší nejen zástavbu na pozemcích, které vlastní, ale i přístup k pozemkům p.č.
383/2 a 384 k.ú. Penčičky, které v současné době nemají zajištěn přístup přes veřejné prostranství 
v šířce 8 m, který je stanoven dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vzhled jednotlivých objektů není z předložené studie patrný. Stavební čára je naznačena 3 m od 
hranice nově vzniklých pozemků. Napojení na inženýrské sítě rovněž není známo.

Budování přístupu k předmětným pozemkům jiným než navrhovaným způsobem je sice možné, ale 
velmi nákladné, komplikované a tudíž neefektivní. Nově navrhovaný přístup z ulice Dražka nenaruší 
zásadním způsobem vzhled ulice, naopak bude jakýmsi dělítkem mezi původní řadovou zástavbou a 
individuální novodobou zástavbou řešenou na dalších pozemcích.
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Návrh na změnu územního plánu naráží na ust. odst. 4 § 55 stavebního zákona: 
Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch.

Návrhová plocha rodinného bydlení na pozemcích 383 a 384 v k.ú. Penčičky byla převzata 
z původního Územního plánu sídelního útvaru Přerov. Nebyla však převzata část pozemku p.č. 
382 původně k zastavění vymezená a nyní ve vlastnictví žadatele Rogin Zero s.r.o. 
´Původní´ legislativa a současná úprava stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
nevylučuje realizaci veřejné infrastruktury z žádných ploch s rozdílným způsobem využití. 
Přístupy na rozvojové lokality nebyly vždy podrobně vyhodnocovány a vždy záleží na 
konkrétním návrhu zástavby a zejména na možnostech stavebníků. V tomto případě se příprava 



území postupně vyvíjí ve prospěch řešení navrhovaného žadatelem.

Žádost byla projednána výborem pro rozvoj, investice a dopravu dne 29.2.2016 s tímto 
usnesením:
VPRID/18/05/2016   ROGIN Zero s.r.o. – žádost o změnu územního plánu
VPRID doporučuje ZM rozhodnout o pořízení změny ÚPm Přerova - navýšení ploch pro bydlení 
podle předloženého materiálu (žádost ROGIN Zero s.r.o.). Předlohu pro ZM doporučujeme doplnit o 
stanovisko Výboru místní části Penčice. Stanovisko zajistí odbor ROZ.

Podklady pro vyjádření výboru pro místní část Penčice byly zaslány paní předsedkyní elektronickou 
poštou dne 2.3.2016.
Dne 1.4.2016 obdržela odbor ROZ toto stanovisko:
Místní výbor v Penčicích projednal na své schůzi dne 30.3.2016 požadavek, který vyplynul z Usnesení 
č. 18 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu ze dne 29.2.2016 a sice, aby MV v Penčicích vydal 
své stanovisko k č.j. VPRID/18//2016 - tj. k žádosti společnosti ROGIN Zero s.r.o. se sídlem 
Žerotínovo nám 641/15, Přerov -  změna územního plánu v k.ú. Penčičky.  
Podstatou žádosti společnosti ROGIN Zero je zajištění přístupové komunikace k pozemku p.č. 379/1 a 
dalším pozemkům (např. k p.č. 383/2, p.č. 384 aj.). Součástí přístupové (veřejné) komunikace, která 
má vzniknout na pozemcích p. JUDr I.J.  (dle GISU- p.č. 57, 379/1, 381 a 382) je i její pokračování, 
které spočívá v přemostění svodnice (p.č. 676 - je v majetku  MmP) směrem k účelové komunikaci (p.č. 
686), která je rovněž na pozemku MmP. Tato účelová komunikace nesplňuje parametry veřejné 
komunikace a nelze na ni připustit dopravu nákladnými auty a těžkými stavebními stroji. Její šířka je 
cca 3 m a v určitých částech pod jejím povrchem jsou uloženy drenáže.
Do zmíněné svodnice, je přes pozemky p. JUDr. J. (p.č. 379/1, 381 a 382), kanalizačními  rourami 
provedeno odkanalizování z několika přilehlých nemovitostí na ul. Dražka (RD s orient. čísly: 13, 15, 
17, 19, 23). Do svodnice (p.č. 676) je pak zaústěn (přes potrubí uložené na pozemku p.č. 687) 
kanalizační odpad vč. dešťové vody z dalších nemovitostí na ul. Dražka.
V současné době není k dispozici projektová dokumentace na výstavbu nové kanalizace v MČ Penčice,
s níž by měli být zmínění majitelé nemovitostí seznámeni a v podstatě by měli s navrhovaným řešením 
souhlasit. MV v Penčicích nemá informaci, zda bude zachována funkce stávající kanalizace pro odvod 
dešťových vod.
MV v Penčicích na svém jednání 30.3.2016 rozhodl, že po dřívější dohodě s p. Mgr Vojtáškem, 
proběhne v místní části Penčice  pracovní jednání , na jehož pořadu by kromě dalších záležitostí byl 
zařazen i bod, týkající se této změny územního plánu. Poté pak MV v Penčich vydá své stanovisko ke 
změně územního plánu dle žádosti společnosti ROGIN Zero s.r.o.
Schůze MV v Penčicích se dne 30.3.2016 zúčastnilo všech 5 členů, kteří souhlasí  s obsahem tohoto 
sdělení pro VPRID.
Informaci předkládá: Ludmila Štefanová, předsedkyně MV v Penčicích.
V Penčicích dne 31.3.2016

Místní šetření za účasti zástupců výboru pro místní část se uskutečnilo dne 15.4.2016 bez změny 
názoru zástupců komise pro místní část a s příslibem, že stanovisko obdrží odbor ROZ písemně.

To bylo samostatným vyjádřením paní předsedkyní elektronicky zasláno dne 23.5.2016:
MV v Penčicích se na své schůzi 27.4.2016 zabýval žádostí společnosti ROGIN Zero s.r.o., týkající 
se změny územního plánu v k.ú. Penčičky a předkládá VPRID k bodu VPRID/18/05/2016 následující
stanovisko:
Místní výbor v Penčicích nesouhlasí s navrhovanou změnou územního plánu v k.ú. Penčičky, 
neboť pod povrchem pozemků, na nichž je uvažováno zřízení veřejné komunikace vedou kanalizační 
odpady z RD občanů bydlících na ul. Dražka. Vedení kanalizačních odpadů z jednotlivých nemovitostí 
do svodnice přes pozemky současného vlastníka bylo vybudováno na základě souhlasu původního
vlastníka pozemků před několika desítkami let. V současné době není k dispozici projektová 



dokumentace na výstavbu nové kanalizace v MČ Penčice. MV a občané nemají závaznou informaci, 
zda bude v této lokalitě zachována stávající kanalizace pro odvod dešťových vod.
MV rovněž nesouhlasí se záměrem žadatele, aby z navrhované "veřejné komunikace" přes 
přemostěnou svodnici, do níž je zaústěno potrubí kanalizačních odpadů vč. dešťových vod i z dalších 
nemovitostí na ul. Dražka, byla pro dopravu využívána účelová komunikace p.č. 686. Tato účelová 
komunikace nesplňuje parametry veřejné komunikace a nelze na ni připustit dopravu těžkými nákl. 
auty, stav. stroji a j. Její šíře je cca 3 m a pod jejím povrchem jsou uloženy drenáže. S uvedeným 
stanoviskem MV Penčice souhlasí všichni členové MV.
Za MV Penčice předkládá: Ludmila Štefanová - předsedkyně.

K tomuto lze ze strany pořizovatele územně plánovací dokumentace sdělit následující. Územní plán 
obce v souladu s ustanovením § 43 stavebního zákona 

 řeší základní koncepci rozvoje území obce – základní koncepci uspořádání území, 
zastavěné území, zastavitelné plochy, základní koncepci veřejné infrastruktury, …apod.,

 je nástrojem pro hledání koncepčních řešení,
 nesmí obsahovat náležitosti v podrobnosti náležející svým obsahem územnímu 

rozhodnutí - parametry komunikací, ´zasíťování´ rozvojových ploch a jednotlivých 
pozemků, parcelace….

Podrobné řešení výstavby, zhodnocení individuálních možností území, vymezení staveb, jejich 
umístění a napojení na veřejnou infrastrukturu apod., jdou na vrub stavebníka a následných řízení.

Dále je nutné sdělit, že požadovaná plocha pro bydlení rodinné byla již součástí Územního plánu 
sídelního útvaru Přerov. Jednalo by se tedy o nápravu ve smyslu původního vymezení zastavitelných 
ploch. V tomto případě by se jednalo rovněž o ´jakousi náhradu za uvolnění´ soukromých pozemků
pro veřejně přístupné prostranství pro dopravu.

K postupu přípravy odkanalizování místní části Penčice byl vyzván jako příslušný odbor řízení 
projektů a investic:
Vyjádření odboru PRI MMPr k dané záležitosti ze dne 9.6.2016:

V rámci akce "Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice" probíhá v současné době výběrové řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace, tudíž zatím není možné přesně sdělit průběh trasy plánované 
kanalizace.
Trasování kanalizačního sběrače na ul. Dražka bude s největší pravděpodobností umístěno v tělese 
komunikace (par. 684/3) a přes lokalitu místních komunikací Na Vrchu bude proveden propoj do 
hlavního sběrače na ul. Tršická a následně do čerpací stanice. Umístění kanalizace do komunikace na 
parcele č. 686 bude na zvážení projektanta v souvislosti s lokalitou, která je navržena k rodinnému 
bydlení.  

Vzhledem ke stupni připravenosti samotného odkanalizování Penčic a době potřebné k pořízení 
změny územního plánu je jasné, že pokud by změna územního plánu byla pořízena cca za 1 rok, 
bude v tu dobu zhotovena i dokumentace kanalizace Penčice a v tomto smyslu budou podmínky 
výstavby přesněji vymezeny.

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



Záležitost byla předložena na 47. schůzi Rady města Přerova dne 16.6.2016, s tímto návrhem na 
usnesení:

Rada města Přerova po projednání

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. 
a) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení
změny Územního plánu města Přerova v k.ú. Penčičky na základě požadavku žadatele - změna části 
plochy stávajícího rodinného bydlení /BR/ a části návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o celkové 
rozloze cca 560 m2 na plochu veřejně přístupného prostranství pro dopravu /UD/ a změna části 
návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o rozloze cca 560 m2 na návrhovou plochu rodinného bydlení, a 
podle důvodové zprávy.

Výsledek projednání v radě města bude na zasedání zastupitelstva sdělen zpravodajem, náměstkem 
primátora a pověřeným zastupitelem Pavlem Košutkem.


