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I. Úvod 

 

Statutární město Přerov má v současné době právní stav Územního plánu města Přerova (dále 

ÚPm), ve znění změny č. 1, 4A, 4B, 5, 6, a 8, s účinností od 8.4.2017 a změnu ÚPm č. 10 s 

účinností od 12.1.2018. 

 

Účel a důvod pořízení změny: 

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. 

Pořízení regulačního plánu z podnětu rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova svým usn. č. 

…/36/../2018 dne 19.2.2018 

 

 

 

II. Zadání 

 

a) vymezení řešeného území 

Území o rozloze 14,5 ha je vymezeno ulicemi Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova, 

Kojetínská, dále pak na jihu částí území mezi autobusovým nádražím a drážními pozemky 

a na severovýchodě areálem pivovaru. Přesné vymezení je graficky vyznačeno 

v katastrální mapě a je nedílnou přílohou tohoto návrhu zadání. 

Součástí řešení regulačního plánu mohou být přesahy vyvolané napojením území na 

technickou infrastrukturu nebo umístěním přeložek inženýrských sítí. 

 

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 

Budou řešeny pozemky zejména pro: 

- bydlení bytové 

- občanské vybavenosti zaměřené na obchod, kulturu, služby s bližší specifikací, kulturu, 

veřejnou správu, apod. 

- sport a krátkodobou rekreaci 

- veřejných prostranství se zaměřením na bezpečné a plynulé řešení komunikací pro pěší 

a cyklisty 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury 

Vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná o přestavbové území, bude respektováno 

minimální plošné zastoupení zeleně na rostlém terénu stanovené legislativou a územním 

plánem města. 

V rámci zpracování regulačního plánu bude respektováno umístění staveb, na které je 

vydáno rozhodnut/povolení stavebního úřadu. 

Řešení regulačního plánu bude vycházet z účinného územního plánu města. Bude-li jeho 

řešením vyvolána změna územního plánu, bude pak její zadání součástí návrhu 

dokumentace regulačního plánu ke společnému jednání podle ust. § 65 stavebního zákona. 
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c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

Umístění a prostorové uspořádání území bude vycházet z vítězného návrhu urbanistické 

soutěže „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“. Zpracovatel: 

- vyhodnotí možnosti využití pozemků 

- navrhne prostorové uspořádání tak, aby odpovídalo měřítku a prostorové struktuře 

okolního území  

- prověří možnosti zachování stávajících objektů a možnosti jejich rekonstrukce 

k doložení původního charakteru území 

- u veřejných prostranství a nových ulic navrhne vybavení liniovou zelení 

- řešení bude komplexní s možností postupného účelného využití území – definice 

podmiňujících faktorů realizace zástavby a etapizace výstavby 

Budou závazně stanoveny zejména tyto regulativy: 

- stavební a uliční čáry 

- maximální výška zástavby s umožněním případných lokálních dominant 

- základní hmotové řešení budov, objemy a tvary střech, římsy…. 

- případné možnosti výjimek ze základní regulace 

 

 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 

Budou navrženy plochy veřejně přístupného prostranství pro městskou zeleň. Bude 

zohledněna skutečnost, že se jedná o dostavbu centrální části města, kde významnou roli 

budou mít dálkové průhledy. 

 

 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

 

Budou řešeny požadavky: 

- na vymezení veřejných prostranství, 

- na řešení technické infrastruktury (splašková kanalizace, vodovod, plyn, teplo, 

elektrická energie, odvedení dešťových vod, veřejné osvětlení a likvidace odpadů - 

kontejnerová stání), budou navrženy případné přeložky inženýrských sítí a lokalizovány 

objekty technické infrastruktury, 

- na řešení dopravní infrastruktury: 

o podmínky parametrů dopravní infrastruktury, režim dopravní obsluhy 

s kategorizací komunikací silniční, cyklistické a pěší dopravy, 

o doprava v klidu pro naplnění budoucích potřeb území s ohledem na utváření 

veřejného prostoru, 

o dopravní zklidnění ulice Husovy. 

 

 

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 

Budou vymezeny VPS či VPO v rozsahu nezbytném pro realizaci řešení navrženého 

regulačním plánem. 

 

 

g) Požadavky na asanace 
 

Budou definovány požadavky na asanace. 
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h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, 

civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, 

geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

Požadavky vyplynou z územně analytických podkladů - severní část vymezeného územní 

pro řešení regulačním plánem (křižovatka Komenského x Velké Novosady) je v ÚAP 

vymezena jako významný veřejný prostor (plnohodnotný městský prostor). 

Další požadavky ovlivňující řešení vymezeného území: 

o Stanovit podmínky umístění obytných domů s ohledem na hlukové pásmo silnice I. 

třídy. 

o V rámci řešení regulačního plánu bude prověřen dopad navrženého řešení na ochranu 

veřejného zdraví, zejména z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací – vyvolaná protihluková opatření.  

o Z hlediska civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu nejsou pro řešení regulačního 

plánu stanoveny požadavky. 

o Požadavky ochrany před povodněmi a jinými přírodními riziky. 

o Vyhodnotit možnosti podloží ve vztahu ke způsobu zakládání staveb či možnosti jejich 

podsklepení. 

 

 

i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
 

RP nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 

 

j) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 

Požadavek na plánovací smlouvu ani dohodu o parcelaci není. 

 

 

k) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho 

odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 

výkresů a počtu vyhotovení 

 

Regulační plán bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a obsahem bude: 

I. Regulační plán 

I.1   Textová část návrhu (podle přílohy č. 11 bod I. vyhl. č. 500/2006 Sb.) 

I.2   Grafická část regulačního plánu bude zhotovena v měřítku katastrální mapy a bude 

obsahovat tyto výkresy: 

- Hlavní výkres  

- Výkres technické infrastruktury, příp. detaily (pokud to grafické vyjádření bude 

vyžadovat) 

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku katastrální mapy 

(nemusí být v rozsahu celého území) 

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

- Výkres pořadí změn v území (etapizace), popř. jiných podmínek pro rozhodování 

v území 
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I. Odůvodnění regulačního plánu 

II.1  Textová část odůvodnění regulačního plánu (příloha č. 11 bod II. vyhl. č. 500/2006 

Sb.) 

II.2  Grafická část odůvodnění regulačního plánu zhotovena v měřítku katastrální mapy a 

bude obsahovat: 

- Koordinační výkres 

- Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 5 000 

- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  

Regulační plán bude zpracován digitálně, pro potřeby pořizovatele bude v průběhu 

projednávání vedle tištěné podoby dokument předáván v elektronické podobě.  

Dokumentace regulačního plánu bude odevzdána v počtu: 

2 pare pro účely společného a veřejného projednání  

4 pare, současně také v digitální podobě v požadovaném formátu specifikovaném ve 

smlouvě o dílo. 

 

Zadání regulačního plánu z podnětu obsahuje též požadavky vyplývající z územního 

plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje a požadavky 

vyplývající z územně analytických podkladů v případě, že regulační plán vydává 

zastupitelstvo obce a není-li jeho zadání součástí územního plánu: 

 

K území vymezeném k řešení regulačním plánem se nevztahují žádné podmínky vyplývající z 

Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 schválené usn. vlády ČR č. 276 dne 

15.4.2015 a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 a 2b 

s účinností od 19.5.2017. 

Účinný zemní plán města Přerova a průběžně aktualizované územně analytické podklady 

budou podkladem poskytnutým pořizovatelem. 

 
 

 

 

 

 

 

 


