
Pořadové číslo:  36/5 

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 8.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. souhlasí jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se zněním návrhu zadání regulačního 

plánu podle přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. schvaluje jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c), a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pořízení regulačního plánu podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Pořízení regulačního plánu vychází z výsledku urbanistické soutěže „Městotvorné řešení území kolem 

tzv. „průpichu“ v Přerově“, jejíž záměr byl schválen usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

687/24/3/2017  dne 23.1.2017 a výsledek schválený usn. č.  3424/82/5/2017 Rady města Přerova dne 

14.12.2017. Jeho předmětem bude transformace a návrh nového využití území zejména bývalého 

areálu Juta a.s. 

Součástí soutěžních podmínek vyhlášených usn. č. 2888/72/5/2017 Rady města Přerova dne 22.6.2017 

byla i specifikace následné zakázky s předpokládanou hodnotou 1 400 tis. kč. vč. DPH. Rozpočtové 

opatření bylo schváleno usn. č. 831/29/5/2017 Zastupitelstva města Přerova dne 19.6.2017. 

O pořízení regulačního plánu z podnětu je příslušné rozhodnout Zastupitelstvo města Přerova, kterému 

je podnět pořízení regulačního plánu v souladu s ust. § 64 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložen ke schválení. 

Zastupitelstvo města je podle citovaného ustanovení oprávněné před sválením pořízení regulačního 

plánu předložený návrh zadání upravit. 



Podnět k pořízení regulačního plánu  

 

ČÁST A. 
 

I. podávaný podle § 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 17 a přílohy č. 8 a 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

II. Základní údaje o požadovaném záměru  

 

Území pro zpracování regulačního plánu o ploše cca 13 ha se nachází na území města Přerova     

(v k.ú. Přerov) v prostoru mezi vlakovým nádražím a areálem Pivovar Zubr a.s v k.ú. Přerov.  

Nedílnou součástí lokality je navrhovaná páteřní komunikace I. tř. (tzv. ´průpich´) včetně 

křižovatek (´průpich´ a ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská; ´průpich´ a ulic 

Kramářova, Husova a Tovární). Od regulačního plánu území se požaduje vytvoření nástroje pro 

plnohodnotné a zdravé zapojení řešeného území do organismu města a pro rozhodování v území.   

 

III. Identifikace pozemků 

obec katastrální území parcelní číslo 

Přerov Přerov výčet parcelních čísel bude součástí dokumentace regulačního plánu; 

nedílnou součástí návrhu zadání je grafická příloha – zákres řešeného 

území do snímku katastrální mapy 

 

IV. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy 

 

Území je převážně zastavěné nesourodou skladbou objektů. Lokalita je z části obklopena po 

obvodu obytnou zástavbou rodinných a bytových domů z velké části již užívaných pouze pro 

služby, komerci, příp. administrativu. Jádro území je pozůstatkem po průmyslové činnosti z první 

poloviny minulého století; ze stejného období bylo i sídliště, jež je v procesu demolice. Ulice 

Husova je součástí páteřní severojižní tranzitní dopravní kostry města a jedinou stávající 

komunikací zpřístupňující jádro území je slepá ul. Škodova.   

 

V. Důvody a účel pořízení regulačního plánu 

Důvody: 

- Individuální, nesourodé, neadekvátní a nekoordinované využití území jednotlivými subjekty bez 

vzájemných ohledů související se roztříštěnou strukturou majetkoprávních vztahů,  

- navrhovaná stavba silnice I. tř., jež vyvolává demolice a otvírá dnes sevřené území s dnes 

nežádoucím využitím, 

- potenciální celoměstský význam místa v blízké dostupnosti a s kvalitním napojením na dopravní 

systém (veřejná doprava železniční a autobusová) vyžadující vysokou míru koordinace,  

- výskyt asociálních jevů ve zjevně zanedbaných a devastovaných částech území,  

- obava ze zvyšujících se negativních dopadů na území a jeho okolí z hlediska životního prostředí, 

zejména negativních vlivů z rozvíjející se dopravy.  

 

Účel:  

Nastavit v území respektovaný řád a stabilitu pro všechny druhy navrhovaných funkcí, vlastníky 

pozemků a staveb a investory formou podmínek pro rozhodování o využití a umisťování staveb. 

 

VI. Návrh územních rozhodnutí, která regulační plán nahradí 

Nenavrhuje se  

 

VII. Návrh zadání regulačního plánu 



Návrh zadání regulačního plánu je samostatnou přílohou podnětu.  

 

VIII. Návrh úhrady nákladů (§ 63 odst. l stavebního zákona) 

Úhrada nákladů bude realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem 

Přerovem se zhotovitelem podle soutěžních podmínek urbanistické soutěže, viz úvodní odstavec. 

 

 

ČÁST B. 
 

Přílohy:  

  

1. Návrh zadání regulačního plánu 

2. Grafická příloha – vymezení území pro řešení regulačního plánu 

 

 

 

 

 

 

Záležitost byla projednána na 82. schůzi Rady města Přerova dne 14. prosince.2017, s tímto návrhem 
na usnesení - bod 6:  
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
6. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout o pořízení regulačního plánu z 

vlastního podnětu dle § 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, a důvodové zprávy. 

 
 

 

 

 

 


