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Pořadové číslo:  27/5 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Územní plán města Přerova – změna č. 2 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

1 schvaluje nejvhodnější variantu řešení 2. změny Územního plánu města Přerova, v 

souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy tohoto návrhu 

na usnesení, takto: 

1.1. v dopravním prostoru ulice Bezručové schválit variantu 0 - v profilu stávající 

komunikace vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny 

účastníky provozu  

1.2. v prostoru regionálního biocentra RBC 164 Žebračka schválit variantu 1 - 

upřesnění polohy cyklistické stezky D.6.19 s přímou návazností na stávající účelovou 

komunikaci k areálu zahrádek p.č. 6829/1 k.ú. Přerov 

1.3. vymezení veřejně prospěšných staveb z variant schválit variantu 1 - textová 

část beze změny; v grafické části – úprava trasy cyklistické stezky propojení 

Bezručovy a Křivé (D.6.19.) a kanalizačního sběrače, doplněna trasa vodovodu a 

nového podzemního vedení VN 

 

2 rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního 

plánu města Přerova na základě požadavku žadatelky o novou zastavitelnou plochu na 

části pozemku p.č. 798/2 v katastrálním území Čekyně, podle důvodové zprávy a 

přílohy tohoto návrhu na usnesení. 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

usnesení VPRID/07/02/2015 ze dne 31.3.2015 

VPRID bere na vědomí informaci a souhlasí s navrženým postupem pořizování Regulačního 

plánu Michalov-Žebračka a 2. změny ÚPm Přerova 

usnesení VPRID/18/04/2016 ze dne 29.2.2016 
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1. VPRID bere na vědomí výsledek společného projednání návrhu Regulačního plánu 

Michalov - Žebračka 

2.  VPRID doporučuje pořizovateli pokračovat v pořízení Regulačního plánu Michalov – 

Žebračka a dokumentace 2.změny ÚPm Přerova v intencích jejího zadání schváleného 

zastupitelstvem na jeho 21.zasedání dne 09.12.2013. 

3. VPRID  doporučuje do RP zanést možnost realizace pouze integrované stezky (pěší, 

cyklisté, motorová doprava) v profilu stávající komunikace (obytná zóna, cyklistická ulice 

apod.) při aplikaci zklidňujících prvků. 

 

Rada města Přerova 2014 - 2018 

Materiál projednala rada města Přerova na své 66. schůzi den 6.4.2017 a přijala toto usnesení č.  

2559/66/5/2017  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nejvhodnější variantu řešení 2. 

změny Územního plánu města Přerova, v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, takto: 

1.1. v dopravním prostoru ulice Bezručovy schválit variantu 0 - v profilu stávající 

komunikace vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky 

provozu a 

1.2. v prostoru regionálního biocentra RBC 164 Žebračka schválit variantu 1 - upřesnění 

polohy cyklistické stezky D.6.19 s přímou návazností na stávající účelovou komunikaci k 

areálu zahrádek p.č. 6829/1 k.ú. Přerov                                                                                                   

1.3. vymezení veřejně prospěšných staveb  schválit variantu 1 - textová část beze změny; v 

grafické části – úprava trasy cyklistické stezky propojení Bezručovy a Křivé (D.6.19.) a 

kanalizačního sběrače, doplněna trasa vodovodu a nového podzemního vedení VN 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ustanovením § 6 

odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku 

žadatelky o novou zastavitelnou plochu na části pozemku p.č. 798/2 v katastrálním území 

Čekyně, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.  
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Důvodová zpráva 

K bodu č. 1 návrhu na usnesení  

Dokumentace změna č. 2 ÚPm Přerova vychází ze schváleného zadání změny a z řešení 

Regulačního plánu Michalov-Žebračka po jeho projednání s dotčenými orgány. 

 

Pořízení regulačního plánu vyplývá z účinného Územního plánu města Přerova. Pořízení 

regulačního plánu je navrženo pro plochu rekreace v prostoru mezi parkem Michalov a 

Žebračkou, neboť se jedná o mimořádně cenné území mezi přírodními segmenty s vysokým 

stupněm ochrany a stanovení závazných regulativů je nezbytné pro ochranu přírodních a 

kulturních hodnot tohoto prostředí. To bylo důvodem k ochraně tohoto území, jejímž účelem je 

zamezit případnému rozhodování v území bez podrobného prověření možností jeho využití. 

 

V současné době má Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, 

k dispozici dokumentaci návrhu regulačního plánu a z jeho řešení vyplývající a na základě 

schváleného zadání 2. Změny ÚPm Přerova zhotovený návrh změny č. 2 ÚPm Přerova, jehož 

předmětem je: 

- návrh kanalizačního řadu, vodovodu a rozvodu NN (koridor technické infrastruktury z ul. 

Osmek do ul. Křivá) za účelem zásobování plochy hromadné rekreace a sport v přírodním 

prostředí /RS/, 

- navrhovaná trasa přeložky venkovního vedení VN, 

- trasa cyklistické stezky - alternativní návrh podél břenu řeky proti souběhu s komunikací 

v ul. Bezručova, 

- trasa cyklistické stezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu,  

-   změna části území RS na plochu zemědělskou P pro zachování zahradnictví střední školy 

zemědělské, 

- změna části území RS na plochu veřejného prostranství pro veřejnou zeleň UZ, 

-   změna částí území pro bydlení bytové BB a pro veřejně přístupné prostranství pro 

městskou zeleň UZ na plochu silniční dopravy DS (plochy pro parkování, návaznost na 

přemostění), 

-   případná úprava podmínek využití plochy RS (stanovení plošného zastoupení zeleně, v 

souladu s podrobnějším řešením regulačního plánu) 

-   změna hranice území řešeného regulačním plánem s ohledem na: 

- upravenou rozlohu RBC 164 Žebračka změnou č. 1 ÚPm Přerova, 

- požadavek zřizovatele na respektování zahradnictví střední zemědělské školy, 

- podrobné řešení přemostění a předpolí zejména na levém břehu řeky Bečvy,  

- vyloučení plochy plošného interakčního prvku. 

Je plošně eliminována rozloha plochy hromadné rekreace a sportu v přírodním prostředí – 

zejména v souladu s vymezením regionálního biocentra RBC 164 Žebračka v aktualizovaných 

Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje a požadavkem vlastníka zachovat stávající 

zahradnictví v hospodaření Střední školy zemědělské v plném rozsahu. 

Požadavky na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj vyplynuly z vyhodnocení vlivů koncepce na 

životní prostředí a na soustavu Natura, které jsou součástí dokumentace změny územního plánu. 

Dokumentace změny je zpracována na základě podrobnějšího řešení daného regulačním plánem 

Michalov - Žebračka, pro který je zpracováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí a vlivu 

na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.  

Pořizovací práce byly pozdrženy z důvodu požadavků Povodí Moravy a.s., vydání rozhodnutí o 

záplavovém území řeky Bečvy, a to do konce r. 2011. Postup prací ovlivnila i novelizace 

stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., který měnil právě ustanovení o zhotovení návrhu 
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dokumentací místo jejich konceptů s účinností od 1.1.2013. Předpoklad dokončení pořízení 

předmětných dokumentací se odvíjelo a bude odvíjet od termínů zahájení prací a výsledcích 

společného a následného veřejného projednání podle stavebního zákona. Potom bude možné 

předložit dokumentace zastupitelstvu města ke schválení. 
 

 

Zadání 2. Změny ÚPm Přerova bylo schváleno zastupitelstvem města dne 9.12.2013. Práce na 

dokončení návrhu dokumentací regulačního plánu a změny ÚPm probíhaly v r. 2014. Byly 

však z důvodu absence kvalifikovaných osob u původně vybraného zhotovitele zdržovány a 

následně přerušeny odstoupením akciové společnosti STEMIO, Zlín, od smlouvy o dílo 

v prosinci 2014. Objednateli pak byla na cd nosiči předána část další etapy dokumentace 

(kompletní návrh regulačního plánu a textová část návrhu změny) bez nároku na další fakturaci. 

Výbor pro plán rozvoj, investice a dopravu (PRID) svým usnesením č. 07/02/2015 ze dne 

31.2.2015 projednal návrh na další postup pořizování regulačního plánu a změny č. 2 ÚPm 

Přerova z něj vyplývající - vzhledem k vysokému stupni zhotovení dokumentace regulačního 

plánu konstatoval za prospěšné dílo dokončit, projednat a schválit zastupitelstvem města. V 

případě zamítnutí dopracování regulačního plánu by musela být pořízena změna územního 

plánu, která by nepřinesla požadovanou úroveň podrobnosti. 

Pořizovatel připravil podklady pro výběr nového zhotovitele na dopracování regulačního plánu 

a změny ÚPm vč. posouzení vlivu na ŽP a soustavu Natura aj. a dle Zásad postupu při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí vyzval zájemce k předložení cenové 

nabídky. Výbor PRID svým usnesením č. 07/02/2015 dne 31.3.2015 vzal na vědomí uvedenou 

informaci a odsouhlasil navržený další postup pořizování Regulačního plánu Michalov-

Žebračka a 2. změny ÚPm Přerova. 

Po výběru zhotovitele a vypracování dokumentace byl výsledek projednání variantního řešení 

návrhu regulačního plánu (spolu s vyhodnocením EIA - vliv navržených staveb na životní 

prostředí) s dotčenými orgány předložen výboru PRID dne 29.2.2016. Byla diskutována 

především podoba možného budoucího uspořádání ulice Bezručovy. Výborem PRID navržené 

řešení se v podstatě shoduje s výsledkem projednání)Příloha č. 2), kdy orgán ochrany přírody a 

krajiny nesouhlasil se zásahem do oplocení parku Michalov a zároveň stanovil nepřípustným 

zásah do krajinné zeleně směrem k řece Bečvě, jež je součástí regionálního biokoridoru 

RBK 143 (Bečva). 
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Výsledek po společném projednání dokumentací podle §§ 50 a 65 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – na 

základě stanovisek dotčených orgánů, zejména orgánů ochrany přírody a krajiny k variantním 

řešením (viz příloha výsledek společného jednání): 
Předměty řešení ze 

zadání změny č. 2 

ÚPm Přerova 

Regulační plán 

Michalov-Žebračka 

2. změna ÚPm 

Přerova 
Odůvodnění 

změna hranice území 

řešeného regulačním 

plánem 

 původně vymezený 

rozsah RP je 

eliminován o  

- upravenou rozlohu 

RBC 164 Žebračka 

(změnou č. 1 ÚPm 

Přerova), 

- požadavek 

zřizovatele na 

respektování 

zahradnictví střední 

zemědělské školy, 

- podrobné řešení 

přemostění a 

předpolí zejména na 

levém břehu řeky 

Bečvy ) ul. 

Bayerova);  

- vyloučení plochy 

plošného 

interakčního prvku 

 

 

- plochu veřejné 

zeleně při 

cyklostezce mezi 

parkem Michalov a 

zahradnictvím SZŠ 

- šířkové uspořádání 

ul. Bezručovy 

 

 

 

- RBC 164 je součástí 

Natura (CZ 0714082 

Bečva-Žebračka) 

 

- požadavek KÚOK  

 

 

 

 

- na navrženém přemostění 

se vzhledem k realizaci 

lávky U Tenisu 

nepředpokládá pojezd 

havarijních vozidel, 

 

- úprava podle skutečného 

stavu – plocha je 

obhospodařována a je 

součástí areálu 

zahradnictví 

- městem realizována 

výsadba stromů 

 

 

 

- zachovat stávající profil 

pro všechny druhy 

dopravy 

návrh kanalizačního 

řadu, vodovodu a 

rozvodu NN 

(koridor technické 

infrastruktury z ul. 

Osmek do ul. Křivá) 

pro plochu 

hromadné rekreace 

a sport v přírodním 

prostředí /RS/ 

kanalizační řad a 

vodovod  
kanalizační řad a 

vodovod 

(zaokruhování z ul. 

křivě do Bezručovy) 

budou vymezeny 

jako veřejně 

prospěšné stavby 

vybavení plochy RS 

spolu s veřejným 

osvětlením a vedením 

NN 

návrh NN související 

s úpravou stožárové 

trafostanice – 

podzemní distribuce  

0,4 kV pro areál RS 

 vedení NN není 

přípustnou  podrobností 

územního plánu 

navrhovaná trasa 

přeložky venkovního 

vedení VN 

podzemní vedení VN 22 kV dl. 627 m vedení by křížilo 

realizovaný sportovní 

areál – přeložka umístěna 

do země z bezpečnostních 
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důvodů mimo 

předpokládané stavební 

objekty  

trasa cyklistické 

stezky - alternativní 

návrh podél břenu 

řeky proti souběhu 

s komunikací v ul. 

Bezručova 

 

 

v rámci stávající komunikace ul. Bezručovy 

od loděnice ke křižovatce u Bios 

v rámci projednání 

návrhu regulačního 

plánu ´novým´  

zhotovitelem vyloučena 

trasa kolem řeky 

(součástí regionálního 

biokoridoru K 143 

Bečva) a rozšíření ul. 

Bezručovy;  výsledná 

varianta integrovaná 

stezka v rámci 

stávajícího profilu 

vozovky s prvky 

zklidnění dopravy všech 

účastníků provozu za 

pomoci piktogramů na 

vozovce); 

vyvolává změnu hranice 

řešení regulačním 

plánem 

cyklostezka 

propojující ul. 

Křivou a Bezručovu 

 RBC 164 změna 

navrhované trasy - 

podél JZ okraje 

RBC 

nepřípustnost narušení 

celistvé stabilizující 

plochy RBC 164 

změna části území RS 

na plochu 

zemědělskou P pro 

zachování 

zahradnictví střední 

školy zemědělské 

 bude v ÚPm 

vymezeno jako 

plocha zemědělská 

požadavek KÚOK jako 

zřizovatele); 

vyvolává změnu hranice 

řešení regulačním plánem 

 

změna části území RS 

na plochu veřejného 

prostranství pro 

veřejnou zeleň UZ 

 bude v ÚPm 

vymezeno jako 

plocha veřejně 

přístupného 

prostranství pro 

městskou zeleň 

městem realizována 

výsadba stromů; 

nenavazuje na upravenou 

plochu RS řešenou 

regulačním plánem); 

vyvolává změnu hranice 

řešení regulačním plánem 

změna částí území pro 

bydlení bytové BB a 

pro veřejně přístupné 

prostranství pro 

městskou zeleň UZ na 

plochu silniční 

dopravy DS (plochy 

pro parkování, 

návaznost na 

přemostění), 

 změna plošného 

vymezení byla 

vypuštěna - 

navrhované 

přemostění je 

koncipováno jako 

lávka pro pěší a 

cyklisty 

bylo z řešení vypuštěno 

vzhledem k realizaci 

lávky U Tenisu, nejsou 

nároky na komunikační 

napojení z ul. Bayerova 

(Kozlovská); 

vyvolává změnu hranice 

řešení regulačním plánem 

případná úprava 

podmínek využití 

plochy RS (stanovení 

plošného zastoupení 

zeleně, v souladu s 

plocha RS je rozdělena 

– upřesněna, na 

jednotlivé druhy 

využití, kdy kromě 

min. zastoupení zeleně 

bude případně 

přepočítáno – 

sníženo, podle 

regulačního plánu po 

veřejném projednání  

nebylo při projednání 

výslovně požadováno; 

dosud je v ÚPm Přerova 

stanoveno pro plochy 

rekreace min. 60% 
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podrobnějším 

řešením regulačního 

plánu) 

 

na rostlém terénu je 

stanovena i max. 

zastavěnost – kromě 

plochy OP 1 (objekt 

vybavenosti) 

nepřesahuje 30 % se 

zohledněním úpravy 

povrhu sportovišť a 

stanovením 

přípustnosti typu 

staveb (altány, přírodní 

posilovny, mlatový 

povrch, přístřešky, 

montované tribuny, 

apod.) 

plošného zastoupení 

zeleně na rostlém terénu,  

plocha pro krátkodobou 

(sezónní bez funkce pro 

rozvoj cestovního ruchu) 

rekreaci lokálního 

charakteru pro obyvatele 

města s přípustností 

jednorázových 

sportovních akcí 

nahrazení územního 

rozhodnutí 

regulačním plánem 

RP nebude nahrazovat 

ÚR pro návrh jednotné 

kanalizace vč. 

výtlačného potrubí a 

přečerpávací stanice 

 vyplývá ze stanoviska  

SEA - KÚOK OŽPZ ke 

změně č. 2 ÚPm Přerova 

ze dne 10.3.2017) – bude 

posuzováno v rámci 

zjišťovacího řízení podle 

z.č. 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na 

životní prostředí ato před 

územním řízením 

Ustanovení § 51 odst. stavebního zákona ukládá pořizovateli předložit na základě vyhodnocení 

výsledků projednání změny územního plánu zastupitelstvu ke schválení návrh výběru 

nejvhodnější varianty. Zastupitelstvo je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje tedy předkládá na základě výše uvedeného radě 

a následně zastupitelstvu města ke schválení toto řešení změny č. 2 Územního plánu 

města Přerova: 

Z variantního řešení těchto okruhů řešených v dokumentaci změny: 

1. v dopravním prostoru ulice Bezručové z variant 

0 - v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění 

dopravy pro všechny účastníky provozu  

1 - chodník umístěný do prostoru stávajícího zeleného pásu podél oplocení parku  

                                                                                                 schválit variantu 0 

2. v prostoru regionálního biocentra RBC 164 Žebračka z variant  

0 - ponechává polohu dle platného územního plánu  

1 - upřesnění polohy cyklistické stezky D.6.19 s přímou návazností na stávající 

účelovou komunikaci k areálu zahrádek p.č. 6829/1 k.ú. Přerov 

                                                                                                       schválit variantu 1 

3. Vymezení veřejně prospěšných staveb z variant 

0 - beze změny  

1 - textová část beze změny; v grafické části – úprava trasy cyklistické stezky 

propojení Bezručovy a Křivé (D.6.19.) a kanalizačního sběrače, doplněna trasa 

vodovodu a nového podzemního vedení VN 

                                                                                                       schválit variantu 1 
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Po projednání a schválení tohoto materiálu bude možné zahájit poslední fázi projednání 

předmětných dokumentací a to obou společně – veřejného projednání podle ust. §§ 52 a 67 

stavebního zákona. Následně budou dokumentace předloženy zastupitelstvu města k vydání 

formou opatření obecné povahy. 

Kompletní dokumentace návrhu změny č. 2 Územního plánu města Přerova je k dispozici na 

Odboru koncepce a strategického rozvoje a bude předložena - vystavena, při zasedání 

zastupitelstva města. 

 

Příloha 

č. 1 - grafické znázornění základních okruhů řešených změnou č. 2 ÚPm Přerova 

č. 2 - výsledek společného jednání o změně č. 2 ÚPm Přerova podle § 51 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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K bodu č. 2 návrhu na usnesení 

Žadatelka p. Jana Novotná (dříve Danišová) žádá o změnu využití části předmětného pozemku 

opakovaně od r. 2011 (dále v r. 2014, 2x v r. 2015). Na rozdíl od přechozích žádostí, kdy se 

jednalo o požadavek změny využití pozemku Územním plánem města Přerova vymezeného 

jako plocha zemědělská na plochu pro bydlení rodinné, dopisem ze dne 27.2.2017 žádá o 

změnu využití na rodinnou rekreaci.  

 

Žádost byla odborem koncepce a strategického rozvoje vyhodnocena jako obdobná 

s předchozími. Jedná se o požadavek na vymezení nové zastavitelné plochy, kdy podle § 55 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, lze další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze 

na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby 

vymezení nových zastavitelných ploch. 

Vymezování nových zastavitelných ploch změnou územního plánu je tímto ustanovením 

významně omezeno. Jde o promítnutí principu ochrany nezastavěného území do územně 

plánovací činnosti obcí. Jeho účelem je vytvořit předpoklady pro naplňování cílů územního 

plánování (zejména § 18 odst. 4 a 5 stavebního zákona … zastavitelné plochy se vymezují 

s ohledem na potenciál rozvoje území a míru zastavěného území; minimalizace negativních 

vlivů na nezastavěné území, krajinu), tedy soustřeďování nové výstavby zejména do 

zastavěného území a zastavitelných ploch, jeho hospodárné využívání a pro zvýšení ochrany 

nezastavěného území
 
před jeho neodůvodněnou a dostatečně neprověřenou přeměnou na území 

zastavěné. 

K současné výstavbě a úbytku volných stavebních ploch: 

V k.ú. Čekyně je v ÚPm Přerova vymezeno 8,38 ha ploch rodinné rekreace. Podle zprávy o 

uplatňování územního plánu města Přerova, schválené usn. zastupitelstva města č. 

866/19/6/2013 dne 9.9.2013 je od nabytí účinnosti Územního plánu města Přerova dne 

7.10.2009 do dubna r. 2013 byla rodinná rekreaci uplatněna (vydán územní souhlas) na ploše 

0,34 ha, tj cca 4 % ploch pro rodinnou rekreaci. V součtu s předešlým procentem zastavění 

22% (1,9 ha) je využito pouze cca 26 % ploch pro rodinnou rekreaci. 

část p.č. 798/2 v k.ú. 

Čekyně (cca 3000 m
2
) 

požadovaného ke změmě 

ÚPm Přerova pro 

rodinnou rekreaci 
 


