
Městotvorné řešení území kolem tzv.“průpichu“ v Přerově 
 

Vysvětlení soutěžních podmínek 
 

Dotazy: 

1. Existuje povědomí o případném budoucím rozvoji pivovaru Zubr? 
 
Odpověď: Pivovar Zubr předpokládá rozvoj v současných plochách areálu, a to v nejbližší době 
vytvořením zákaznického centra (podklad P.14), následně řešení zahrady za pivovarem směrem k ulici 
Čechova (pozemky p.č. 844,845, k.ú. Přerov). Budoucí podoba řešeného území může mít vliv i na další 
rozvojové aktivity Pivovaru. 
 
2. Budeme vyloučení, když zasáhneme do navržené komunikace „Průpich“ – mírný posun trasy, 
případně úprava profilu komunikace (pozice pruhů, šířka komunikace mezi obrubníky)? 
 
Odpověď: Ano. Na stavbu „půpichu“ je vydáno územní rozhodnutí a je zpracována dokumentace pro 
stavební povolení. Podobu ani polohu není možné měnit. Soutěžící nicméně může zároveň s návrhem 
na současný stav vyjádřit i svůj názor na možnou budoucí podobu profilu komunikace při výhledových 
změnách dopravního zatížení. 
 
3. Plánuje se MHD v rámci nově navržené komunikace „Průpich“? 
 
Odpověď: Trasy MHD se v současné době v místě „průpichu“ neplánují. Nicméně je nemůžeme do 

budoucna vyloučit. Po dostavbě dálnice D1 bude možné využít krajních pruhů jako vyhrazených 

pruhů pro autobusy.  

4. Je možné v rámci prezentace upravovat velikosti výkresů na panelu? Nevidíme tam příliš prostoru 
na prezentaci například veřejných prostorů. 
 
Odpověď: Velikost výkresů není závazná, jen jejich umístění na panelech. 
 
5. Lze použít schwarzplan jako situaci širších vztahů včetně zaznačení vztahů v území (komunikační 
trasy, průhledy, významné objekty, atd.)? 
 
Odpověď: Ano, pokud výkres zůstane pro porotu čitelný. 
 
6. Je možné někde získat dopravní generel, který by nám blíže vysvětlil komunikaci „Průpich“ včetně 
vztahů v rámci města a okolí, a časové návaznosti na dálniční obchvat?  
 
Odpověď: Informace ohledně stavby „průpichu“ naleznete na odkaze:  
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu#/poi/553e95ee1e8de56748349b8f 
 
7. Je možné získat předpokládané dopravní zatížení komunikace „Průpich“ po dobudování dálničního 
obchvatu Přerova? 
 
Odpověď: Pro tento dotaz zpřístupňujeme výkres předpokládaných intenzit dopravy v roce 2020, 
zpracovaný v roce 2007 na základě výsledků Celostátního sčítání dopravy z roku 2005, za 
předpokladu dobudování velkých dopravních staveb na území města Přerova podle Územního plánu 
města Přerova (tedy i celé dálnice D1 v okolí města). Výkres je možno nalézt na stránkách města:  
 



Městotvorné řešení území kolem tzv.“průpichu“ v Přerově 
 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/urbanismus-a-architektura/urbanisticka-soutez-
mestotvorne-reseni-uzemi-kolem-tzv-prupichu-v-prerove.html 
 
Vhodným podkladem pro seznámení je také Plán udržitelné mobility města Přerova: 
http://www.mobilita-prerov.eu 
 
 
8. Je v rámci prezentace možný jeden panel navíc? 
 
Odpověď: Soutěžní podmínky umožňují pouze dva panely. 
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