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Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016
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Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru

Název návrhu:

Změna č. 9 a 10 Územního plánu města Přerova - zadání

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu, v platném znění

1. schvaluje zadání 9. změny Územního plánu města Přerova, které je spolu s vyhodnocením 
jeho projednání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy,

2. schvaluje zadání 10. změny Územního plánu města Přerova, které je spolu s vyhodnocením 
jeho projednání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy, a souhlasí s 
dalším postupem pořízení změny územního plánu za podmínky finančního krytí podle 
důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

1. Změna č. 9 Územního plánu města Přerova – vymezení plochy veřejného 
prostranství pro dopravu a plochy bydlení rodinného

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…..
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.

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. 520/18/5/2016 
Zastupitelstva města Přerova dne 20.6.2015 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 bez požadavků připomínek, ze stany veřejnosti nebyly uplatněny 
připomínky žádné.

Dokumentaci návrhu změny územního plánu lze projednat po jejím převzetí od žadatele. 
V současné době byla zahájena průběžná o způsobu zpracování dokumentace návrhu 9. změny 
územního plánu.

V Územním plánu města Přerova se bude jednat o změnu využití stávajícího rodinného bydlení 
/BR/ a části návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ a změnu části návrhové plochy krajinné zeleně 
/Z/ o rozloze cca 560 m2 na návrhovou plochu rodinného bydlení.





2. Změna č. 10 Územního plánu města Přerova – Propojovací komunikace sil. I/47 –
sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna trasování

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 proběhla dne 21.3.2016 a 4.5.2016. 
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 a využití areálu 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, které zajistí město Přerov. 

Jedná se o změnu části navrhované trasy 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.

O pořízení požadované změny územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města na svém 18. 
zasedání dne 20.6.2016 pod č. usn. 521/18/5/2016 s tím že návrh na rozpočtové opatření bude 
zastupitelstvu města předložen spolu s návrhem na schválení jejího zadání v souladu s ust. § 47 
odst. 5 stavebního zákona (dále jen zadání). Do té doby bude odborem ROZ ověřena výše 
předpokládaných nákladů na zhotovení dokumentace předmětné změny. Po konzultacích bylo 
potvrzeno, že pořízení samotné dokumentace změny územního plánu je možné pořídit s náklady 
do 100 tis. Kč (bez DPH).
Během projednání zadání byl dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 
10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, uplatněn požadavek na 
vypracování posouzení záměru změny územního plánu na životní prostředí a na lokality 
soustavy Natura 2000 (dále jen ´posouzení´). Náklady na toto posouzení, které musí být součástí 
dokumentace návrhu změny územního plánu v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona 
odhadujeme na cca 30-40 tis. Kč (bez DPH).
Celková cena díla pak bude předmětem nabídek při výběrovém řízení na zhotovitele 
dokumentace změny územního plánu. Celková cena dokumentace se předpokládá do 170 tis. Kč 
s DPH; na tuto částku je navrženo i opatření na posílení rozpočtového krytí ORJ 430.
O rozpočtové opatření požádal odbor rozvoje dne 11.7. a jeho úpravu dne 1.8.2016. Další práce 
na pořízení předmětné změny jsou podmíněny realizací výběrového řízení na zhotovitele 
dokumentace změny, jejíž součástí musí být i posouzení. Po jejím vyhotovení lze zahájit další 
legislativní kroky podle stavebního zákona – projednání s dotčenými orgány, veřejné projednání 
a přeložení změny územního plkánu zastupitelstvu ke schválení.

Dne 9.5.2016 (následně s menší úpravou 7.6.2016) byla městu Ing. Valtrem, ředitelem Visimpex 
a.s., elektronickou poštou kompletní digitálně vyhotovená studie „Výstaviště Visimpex, Přerov“ 
poskytnuta (zpracovatel fy Atelier38 s.r.o., Ostrava) za účelem využití jako územně 
plánovacího podkladu. Dalšími podklady poskytnutými investorem Sonot a.s. pro pořízení 
změny územního plánu jsou stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Policie české 



republiky a Ředitelství silnic a dálnic k požadovanému dopravnímu napojení lokality na sil. 
I/47. Dále pak Závěrečná zpráva z biologického průzkumu zájmové lokality, (duben-červenec 
2016), autorizovaný zpracovatel RNDr.Lukáš Merta, Ph.D.
Ze studie je patrné řešení celého areálu a změna trasy nového vedení propojení I/47 s ul. Kopaniny:

Materiál byl předložen na 52. schůzí Rady města Přerova dne 8.9.2016 s tímto návrhem na 



usnesení:

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 9. 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 10. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení, a souhlasí s dalším postupem pořízení změny územního plánu za 
podmínky finančního krytí podle důvodové zprávy.

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


