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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. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 10. změny Územního plánu města Přerova 
na základě požadavku žadatele - změna části trasy navrhované místní komunikace ´propojovací 
komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny´, změna využití ploch polyfunkční komplexy 
vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako 
plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS) podle předloženého schématu, který je přílohou 
tohoto návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva

ÚPm Přerova – propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna 
trasování

O možnosti propojení komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny bylo jednáno již na 
zasedání výboru PRID dne 7.12.2015 s usnesením:

VPRID/15/03/2015 Dopravní napojení pozemku investora na silnici I/47
1. VPRID bere na vědomí záměr napojení pozemku soukromého investora na silnici I/47.
2. VPRID doporučuje zahájit jednání s investorem s cílem prověřit možnosti propojení ul. U 

Výstaviště s napojením na silnici I/47
3. VPRID doporučuje zachovat rezervu pro budoucí cyklostezku propojující cyklostezku 

Žebračka a Velkou Dlážku (kolem OC Kaufland)



Další zasedání výboru PRID, na kterém byl projednán podnět fy EMOS spol. s r.o. ke změně 
územního plánu města a týká se změny trasy propojení komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 
ul. Kopaniny, se konalo dne 29.2.2016 s usnesením:

VPRID/18/06/2016 Propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna 
trasování v ÚPm Přerova

VPRID doporučuje zahájit jednání s dotčenými stranami o dalším postupu přípravy „nové“ trasy 
silničního propojení komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny.

Na magistrát města Odboru koncepce a strategického rozvoje (dále ROZ) se dne 22.2.2016 obrátila fy 
Emos spol. s r.o. s podnětem na zahájení konání ve věci změny územního plánu města. 

Jednání s dotčenými stranami Visimpex a.s. (zástupce ředitel společnosti pan Valter), Sonot 
a.s. (zástupce pan Wimětal), Emos spol. s r.o. (zástupce ředitel společnosti pan Lupač a Ing. 
Vinklárek), Pavel Košutek (náměstek primátora) a dalšími zástupci magistrátu a města
Přerova proběhlo dne 21.3.2016. Ze záznamu:
Vedoucí Odboru ROZ Magistrátu města Přerova, Ing. Gala, vysvětlil problematiku vedení místní 
komunikace a požadavku na změnu jejího vedení v územním plánu města.
V zásadě je návrh změny vedení komunikace výhodné pro možnost zajištění dopravní obslužnosti 
lokality mezi ´výstavištěm´ a nákupním areálem Kaufland. V minulosti byl požadavek na zřízení 
křižovatky (sjezdu ze sil. I/47) mezi těmito areály zamítnut ze strany ŘSaD.
Pan Wimětal, zástupce fy Sonot, a.s., majitel pozemků p.č. 6750/1, 6750/47 a 6752/49 v k.ú. Přerov, 
sdělil, že kladné stanovisko ke zřízení křižovatky od ŘSaD již obdržel. Jeho zájmem je vybudování 
části místní komunikace od sil. I/47 k areálu spol. Visimpex. Tato by umožnila obsluhu rozvojového 
území a stala by se součástí plánovaného propojení s ul. Kopaniny.
Ředitel společnosti Visimpex, Ing. Valter, sdělil, že fy má zadáno vyhotovení studie rozšíření 
stávajícího areálu společnosti severním směrem, kdy navrhuje vedení místní komunikace vést přes 
pozemky v jejich vlastnictví (p.č. 6752/44, 6752/39 k.ú. Přerov) a tím dát možnost napojení na 
stávající příjezdovou komunikaci do dnešního areálu výstaviště (p.č. 6747/1, 6749/16, 6752/45 k.ú. 
Přerov pozemky vlastní Opavská realitní s.r.o., nyní v insolvenci). Vyložil, že společnost má zájem 
přesunout hlavní skladové aktivity do navrhovaných prostor, které budou v přímém dopravním 
napojení ze sil. I/47. Ve stávajících objektech na jižní straně areálu (vpravo od příjezdu do výstaviště) 
hodlá vybudovat vzorkovou prodejnu.
Bylo dohodnuto, že spol. Visimpex ihned po dokončení studie areálu vyvolá další jednání ve věci. 
Upřesní se trasování navrhované místní komunikace a způsob využití areálu a ploch dotčených 
navrhovanou změnou územního plánu. Toto se pak stane podkladem pro pořízení změny územního 
plánu, kterou zajistí město Přerov.

Na jednání, které proběhlo v souladu s požadavkem výboru VPRID ze dne 29.2.2016 bylo se 
zúčastněnými dohodnuto, že podmínka nastudování nového trasování předmětné obslužné 
místní komunikace bude splněna a náklady na její pořízení převezme společnost Visimpex
a.s. Společnost řešení studie předběžně před předáním magistrátu projednala se zástupci 
společnosti Sonot a.s. a Emos spol. s r.o.. Tato skutečnost byla zúčastněnými potvrzena i při 
jednání na magistrátu města dne 4.5.2016. Na tomto jednání odsouhlasil ředitel spol. 
Visimpex předání digitálního provedení studie za účelem jejího využití při zhotovení 
dokumentace změny územního plánu města. Ze záznamu:
Ředitel společnosti Visimpex, Ing. Valter, presentoval studii budoucího areálu fy a popsal 
jednotlivé záměry, které bude realizovat v nejbližších letech (širší situace – návrh 03, viz dále). 
Konstatoval, že studii představil insolvenčnímu správci Opavské realitní s.r.o. (Ing. Koubek)
- Napojení na sil. I/47 bude realizováno jako část vstřícné křižovatky na sil. I/47; komunikace 

z ní vedoucí je situována na pozemcích fy Sonot a.s. (podél hranice bývalého výstaviště) a 
kromě rozvojových pozemků bude slepou obslužnou pro zamýšlenou novostavbu skladovací 
haly (nabízí se pěší či cyklistické propojení do ul. Seifertova).



- Část území – areál Visimpex, vyžaduje vzhledem k požadovanému budoucímu využití změnu 
územního plánu – z OP (polyfunkční komplexy občanské vybavenosti) na VS (smíšené plochy 
občanského vybavení a výroby) viz studie výkr. 02.

- Pan Wimětal požádal o změnu využití části pozemku ve vlastnictví fy Sonot, která je dnes 
vymezena jako DP (samostat. plochy dopravních zařízení) na VS (smíšené plochy občanského 
vybavení a výroby) a to s ohledem na záměr spol. Visimpex realizovat ve svém areálu kapacitní 
parkoviště v souvislosti se záměrem pořádání veřejných akcí – prodejních, kulturních, apod.

- Ing. Valter přislíbil poskytnutí rozvojové studie budoucího areálu Visimpex v plném rozsahu (i 
digitální formát .dwg) jako územně plánovacího podkladu pro zhotovení dokumentace změny 
územního plánu; změnu územního plánu pak zajistí město – po zjištění předběžné ceny 
dokumentace bude požádáno odborem ROZ o rozpočtové opatření (předpoklad do 100 tis. Kč).

- ze strany města i zúčastněných zněl jednoznačný požadavek na zachování prostoru pro vedení 
cyklistické stezky podél sil. I/47 a to na přisypaném samostatném tělese v intencích již 
zhotovené studie (Printes s.r.o.); v souvislosti s tímto projektant Ing. Majer spolu s investorem 
dopravního napojení Ing. Wimětalem upozornili na nutnost přeložky VN pro východní větev 
budoucí křižovatky; nabídli možnost městu finanční spoluúčasti pro vyloučení komplikací 
s budoucím prodloužením přeložky pod zmíněnou cyklistickou stezku podél sil. I/47

- Podnět fy Emos spol. s r.o. ze dne 22.2.2016, fy Visimpex s.a. deklarovaný na společném 
jednání dne 21.3.2016 a fy Sonot deklarovaný na tomto jednání bude zastupitelstvu města 
předložen ke schválení pořízení změny územního plánu. Před tím bude podnět předložen 
Výboru pro rozvoj, investice a dopravu zastupitelstva města Přerova dne 23.5.2016, kde pan 
ředitel Valter přislíbil účast od 16.00hod. 

Dne 9.5.2016 byla městu Ing. Valtrem, ředitelem Visimpex a.s., elektronickou poštou 
kompletní studie „Výstaviště Visimpex, Přerov“ poskytnuta (zpracovatel fy Atelier38 s.r.o., 
Ostrava), ze které je patrné řešení celého areálu a změna trasy nového vedení propojení I/47 s ul. 
Kopaniny:





Příloha návrhu usnesení - schéma změny trasování předmětné komunikace a rozsah dotčených 
ploch (zakresleno do koordinačního výkresu ÚPm Přerova):

                                       trasa předmětné navrhované komunikace a její navrhovaná změna

X

X

X



                         rozsah ploch dotčených změnou jejich využití

Z těchto výkresů je patrná navrhovaná změna části trasy návrhové místní komunikace 
v souvislosti s možností jejího možného napojení na sil. I/47 (v další části pak upřesnění 
trasy podle studie), změna využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze 
cca 4,8 ha a plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené 
občanského vybavení a výroby (VS); 
Při schválení tohoto řešení v území je změna územního plánu nutná kvůli změně trasy místní 
obslužné komunikace, která je v územním plánu města vymezena jako veřejně prospěšná 
stavba z důvodu zajištění propojení mimo komunikační síť centra, požadovanému využití 
areálu Visimpex a.s. a plochy části pozemku fy Sonot.

Usnesení výboru VPRID ze dne 23.5.2016:
VPRID/21/03/2016 Propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna 

trasování
1. VPRID doporučuje ZM rozhodnout o pořízení změny ÚPm Přerova ve smyslu změny 

části trasy navrhované místní komunikace v souvislosti s možností jejího možného 
napojení na sil. I/47 (v další části pak upřesnění trasy podle studie), změny využití 
ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy 
dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako smíšené plochy občanského vybavení 
a výroby (VS) podle předloženého schématu.

2. VPRID doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření za účelem úhrady zhotovení 
dokumentace předmětné změny ÚPm Přerov (předpoklad do 100 tis. Kč).

V případě schválení pořízení požadované změny územního plánu bude návrh na rozpočtové 
opatření zastupitelstvu města předložen spolu s návrhem na schválení jejího zadání v souladu 
s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona - předpoklad na jeho srpnové zasedání. Do té doby bude 
odborem ROZ ověřena výše předpokládaných nákladů na zhotovení dokumentace předmětné 
změny.

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 na základě požadavku žadatele - změna části trasy navrhované 
místní komunikace ´propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny´, změna využití 
ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy dopravních zařízení (DP) 
na využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS) podle předloženého 
schématu, který je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

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


