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[Zadejte text.] 
 

 
Dotčené orgány 

 vyjádření řešení/komentář pořizovatele 

1. KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství 
č.j. KUOK 35489/2018, 22.3.2018 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský 

úřad“), obdržel dne 23. 3. 2018 Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Regulačního 

plánu PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH. 

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. 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. O 

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

1083/37/5/2018 dne 19. 3. 2018. 

Dle návrhu Regulačního plánu budou řešeny požadavky na veřejnou infrastrukturu, kterými 

jsou vymezení veřejných prostranství, 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. Dále bude řešena dopravní infrastruktura 

(budou stanoveny podmínky parametrů dopravní infrastruktury, režim dopravní infrastruktury 

s kategorizací komunikací silniční, cyklistické a pěší dopravy, dopravní zklidnění ulice 

Husovy). 

Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně plánovací 

dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje k 

předloženému návrhu zadání Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH žádná 

vyjádření, neboť se projednávaná věc nijak nedotýká zájmů chráněných krajským úřadem. 

Dle ust. § 149 odst. 6 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nezákonné 

závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný 

nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliže správní 

orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné 

stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho 

rozhodnutí. 
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2. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 

č.j. MPO 22264/2018, 4.4.2018 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání 

nerostného bohatství, na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon}, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 64 odst. 3 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, se k návrhu zadání regulačního plánu Přednádraží-Průpich vyjadřuje 

takto: 

K návrhu zadání regulačního plánu nemáme žádné výrazné připomínky. Přes lokalitu, která je 

předmětem regulačního plánu, sice vede plocha ostatního prognózního zdroje štěrkopísků č. 

9408200 Přerov, ta ovšem nepředstavuje žádný limit využití území, navíc se jedná o 

přestavbové území. 

S návrhem zadání RP Přednádraží - Průpich souhlasíme. 

 

 

3. MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
č.j. MPr/042526/2018/STAV/ZP/Eh, 5.4.2018 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán státní 

správy dle ust. §7 odst.2; §61 odst. 1 písm. a) b) c); §§ 64 a 66 zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, v souladu s §§71,76 a 77 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán dle 

§ 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vydává následující stanovisko:  

Orgán ochrany přírody uvádí k předloženému návrhu zadání RP Přednádraží - Průpich, 

Přerov následující stanovisko a připomínky:  

Zadání návrhu RP musí v částech II.b), II.c), II.d) a II.g) obsahovat – je třeba do zadání 

doplnit:  

- vymezení a řešení ochrany stávajících zelených ploch a jednotlivých dřevin a jejich 

zakomponování do celkového řešení návrhu;  

 

- řešení ochrany ploch již vymezených pro výsadbu nových dřevin řešenou v PD „I/55 

Přerov – průtah centrem, I. etapa“;  

- řešení návrhu nových ploch veřejné zeleně.  

 

Odůvodnění: V území je nezbytné po jejím vyhodnocení zabezpečit maximální ochranu 

stávající zeleně a návrh nových zelených ploch. Návrh musí respektovat plochy pro výsadbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řešení regulačního plánu má vycházet z vítězného 

návrhu urbanistické soutěže, podmínka bude 

respektována v co největší míře 

respektování vydaných rozhodnutí je již zahrnuto 

v bodě II. b) návrhu zadání  

tato podmínka je dodržena, v návrhu zadání je lze 

zahrnout do bodu II.d) 
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nových dřevin již řešenou v PD „I/55 Přerov – průtah centrem, I. etapa“ v souladu s 

vydanými povoleními a uloženou náhradní výsadbou dřevin.  

Orgán státní památkové péče:  
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany 

životního prostředí a památkové péče, jako příslušný orgán dle § 29, odst. 2 písm. c) zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dává k návrhu zadání 

Regulačního plánu Přednádraží - Průpich, Přerov stanovisko:  

Z vymezení území je zřejmé, že jihozápadní hranice řešeného území přímo navazuje na 

výpravní budovu železniční stanice Přerov, Husova čp. 632, která je nemovitou kulturní 

památkou, zapsanou v Ústředním seznamu památek ČR pod č. rej. 11170/9-28. Úpravy 

budou zasahovat do přirozeného bezprostředního i širšího okolí této kulturní památky, které s 

ní tvoří jeden neoddělitelný architektonický celek. Veškeré úpravy území musí vést k 

rehabilitaci prostředí, zachování dominantního působení výpravní budovy, její prezentaci 

jako architektonického i stavebního díla.  

S ohledem na skutečnost, že se stavba nachází na území s předpokládanými archeologickými 

nálezy, upozorňujeme na povinnosti, vyplývající z ustanovení §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči v platném znění.  

Orgán odpadového hosp.: bez připomínek 

 

4. MINISTERSTVO OBRANY ČR, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních 

zájmů 

č.j.  108255/2018-1150, 12.4.2018 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 

oddělení ochrany územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 

obrany ČR na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 

Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-

Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a 

v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 

věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 

2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko.  

Na řešeném vymezeném území se nachází níže uvedené zájmy Ministerstva obrany, které je 
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nutno respektovat: 

- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat 

podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (dle ÚAP jev 82a).  

Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem 

(v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. 

jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 

níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP 

jev 119).  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a 

III. třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren  

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 

stanice….)  

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  

Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o 

zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení 

oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše 

uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.  

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území 

nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 

veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

 

 

 

 

bude respektováno; zástavba těchto parametrů se 

v území nepředpokládá 

 

 

 

 

řešení návrhu regulačního plánu bude s ministerstvem, 

jako dotčeným orgánem, v souladu s ust. § 65 

stavebního zákona, projednáno 

5. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  

OLOMOUCKÉHO KRAJE se sídlem v Olomouci 

č.j. KHSOC/07741/2018/PR/HOK, 19.4.2018 
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Na základě oznámení Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, 

oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov, ze dne 22.3.2018 pod č.j.: 

MMPr/041634/2016, o zahájení projednávání návrhu zadání Regulačního plánu Přednádraží - 

průpich, doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 

územní pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov (dále jen „KHS“) dne 

23.3.2018, zaevidované pod č.j. KHSOC/ 07741/2018/PR/HOK, posoudila KHS,věcně a 

místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 tohoto zákona, v 

souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a v souladu 

s § 64 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., předložený návrh zadání Regulačního plánu 

Přednádraží - průpich.  

Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu zadání Regulačního plánu Přednádraží 

- průpich dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky 

stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., vydává KHS toto vyjádření: S předloženým návrhem 

zadání Regulačního plánu Přednádraží - průpich, orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí.  

Odůvodnění:  

Orgán ochrany veřejného zdraví prostudoval podklady návrhu zadání Regulačního plánu 

Přednádraží - průpich.  

Úřad územního plánování Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, 

oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov jako pořizovatel zpracoval Návrh 

zadání Regulačního plánu Přednádraží - průpich (dále jen „RP“). 

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.  

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

1083/37/5/2018 dne 19.3.2018.  

Území o rozloze 14,5 ha je vymezeno ulicemi Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova, 
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Kojetínská, dále pak na jihu částí území mezi autobusovým nádražím a drážními pozemky a 

na severovýchodě areálem pivovaru.  

Předložený návrh zadání RP byl ze strany KHS hodnocen pouze v rozsahu věcné působnosti 

orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Předmětem předloženého návrhu zadání RP je řešení pozemků 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  

- na vymezení veřejných prostranství,  

- na řešení technické infrastruktury  

- na řešení dopravní infrastruktury  

Součástí předloženého návrhu zadání nejsou konkrétní plochy a návrhy. Důvodem pro 

vyjádření souhlasu s předloženým návrhem zadání RP bylo, že návrh zadání RP je v souladu 

s předpisy stanovenými ve výrokové části tohoto vyjádření.  

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými 

jsou následující dokumenty:  

- průpich  

- průpich, který zpracoval Magistrát města 

Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, Bratrská 34, 

750 11 Přerov, 2/2018  

 

6. MINISTERSTVO DOPRAVY 

č.j. 213/2018-910-UPR/2, 23.4.2018 

Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním 

orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za 

její uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, že ministerstva 

zpracovávají 

koncepce rozvoje svěřených odvětví. Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo 

dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, 
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uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v 

platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v 

platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k 

návrhu zadání regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH. 

Silniční doprava 

Řešeným územím je vedena připravovaná stavba přeložky silnice I/55 Přerov - průtah, 1. 

etapa. Začátek úseku přeložky silnice I/55 je situován v křižovatce ulic Velké Novosady - 

Komenského (stávající I/55), konec v ulici Tovární (stávající silnice III/04721). V 

současnosti je vydáno rozhodnutí o umístění stavby a pro část stavby stavební povolení (pro 

stavební objekt SO 122 úprava křižovatky Nádražní/Kramářova). Připravovanou stavbu 

přeložky silnice I/55 Přerov - průtah 1. etapa požadujeme respektovat dle dokumentace pro 

stavební povolení I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa (Dopravoprojekt Ostrava a.s., 2015). 

Železniční doprava 

Řešené území zasahuje do pozemků sloužících k zajištění drážní dopravy. Všechna zařízení 

železniční infrastruktury a plochy železniční dopravy v tomto území jsou nadále potřebná pro 

železniční dopravu. Součástí regulačního plánu a řešení přednádražního prostoru musí být 

krátkodobé parkoviště K+R (kiss and ride), parkoviště P+R (park and ride) a samostatné 

parkoviště pro uživatele výpravní budovy žst. Přerov.  

Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi 

sledované zájmy. 

 

 

 

 

 

 

 

respektování vydaných rozhodnutí je již zahrnuto 

v bodě II. b) návrhu zadání  

 

 

 

 

 

 

rozsah řešeného území bude v zadání upraven 

 

 

stávající režim parkování ve vztahu k výpravní budově 

nebude redukován 

7. MINISTERSTVO VNITRA ČR, odbor správy majetku 
č.j. MV- 38243-4/OSM-2018, 23.4.2018 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“). 

Na základě § 64 odst. 3 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva 

vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu zadání Regulačního plánu 

PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné připomínky. 

 

 

 
Instituce 

 vyjádření řešení/komentář pořizovatele 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy  
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č.j. 000582/11300/2018, 18.4.2018 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, podává jako majetkový správce dálnic a silnic l. třídy k návrhu 

zadání Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH (dále jen „NZ RP") následující 

vyjádření: 

Dle NZRP je řešené území vymezeno „ulicemi Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova, 

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

na severovýchodě areálem pivovaru". 

Řešeným územím je vedena připravovaná stavba přeložky silnice I/55 Přerov - průtah, 1. 

etapa. Začátek úsek přeložky silnice I/55 je situován v křižovatce ulic Velké Novosady- 

Komenského (stávající I/55), konec v ulici Tovární (stav. siln. 111/04721). V současnosti je 

vydáno platné územní rozhodnutí o umístění stavby a pro část stavby stavební povolení (pro 

stavební objekt SO 122 úprava křiž. Nádražní/Kramářova). 

S ohledem na uvedené požadujeme z hlediska ochrany našich zájmů v území v rámci NZ RP 

uvést a následně akceptovat následující požadavek: 

- v návrhu řešení veřejné infrastruktury „respektovat a zapracovat připravovanou stavbu 

přeložky silnice I/55 Přerov - průtah 1. etapa, dle dokumentace pro stavební povolení 1/55 

Přerov - průtah centrem, 1. etapa (zhot. Dopravoprojekt Ostrava a.s., 2015). 

K ostatním částem návrhu nemáme v této fázi připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respektování vydaných rozhodnutí je již zahrnuto 

v bodě II. b) návrhu zadání  

 

2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství 

č.j. 25963/2018-SŽDC-GŘ-026, 19.4.2018 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní 

cesta a plní funkci vlastníka dráhy a oprávněného investora pro drážní stavby, zajišťuje 

provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Vyjádření 

SŽDC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva 

dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 

183/2006 Sb. 

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření: 

Řešeným katastrálním územím jsou vedeny elektrizované železniční tratě, a to dvoukolejná 

trať č. 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín, dále jednokolejná trať č. 300 Brno - Přerov a 

dvoukolejná trať č. 330 Přerov - Břeclav, které jsou ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, zařazeny do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo 

dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 

Na základě „Studie proveditelnosti Modernizace trati Brno - Přerov" (sdružení firem SUDOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedotýká se řešeného území 

 

 

 

 

nedotýká se řešeného území 
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BRNO, spol. s r.o. a MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., 06/2015) schválené „ve variantě 

M2", probíhá zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace a „Modernizace trati 

Brno - Přerov, 5. stavba, Kojetín - Přerov", kterou zajišťuje SŽDC, Stavební správa východ. 

V návaznosti na stavbu „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba", zajišťuje SŽDC Stavební 

správa východ přípravnou dokumentaci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba", jejímž 

předmětem je novostavba jednokolejné spojky Brodek u Přerova - Dluhonice, která řeší 

přesmyk vlaků Olomouc - Ostrava nad vlaky opačných směrů Ostrava - Olomouc a Přerov - 

Olomouc. 

V předmětném území je sledováno vedení vysokorychlostní tratě (VRT) - koridor železniční 

dopravy VR1 Brno - (Přerov) - Ostrava - hranice ČR / Polsko podle PÚR ČR a ZÚR 

Olomouckého kraje v právním znění. Pro nadcházející období připravujeme zadání „Studie 

proveditelnosti VRT (Brno -) Přerov - Ostrava. 

SŽDC, v pozici oprávněného investora, vlastníka i provozovatele dráhy, je dotčena návrhem 

zadání Regulačního plánu města Přerova, PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH. 

Požadujeme koordinaci všech záměrů v dotčeném území přednádražního prostoru žst. Přerov. 

Regulační plán předmětné lokality musí být projednán se SŽDC, z hlediska existence 

drážních inženýrských sítí v přednádražním prostoru žst. Přerov. 

Po zpracování konkrétního dopravně-urbanistického řešení území lze se SŽDC a Českými 

dráhami, a. s., projednat případné zábory drážních pozemků nebo jejich částí. Upozorňujeme 

na to, že žádné zařízení železniční infrastruktury a plochy v tomto území nejsou dosud 

postradatelné pro jiné využití. 

Předem upozorňujeme, že z důvodu záměrů společnosti CD, Cargo, a. s., nelze v tuto chvíli 

uvažovat s využitím pozemku Českých drah, a. s., p.č. 6868/83, k.ú. Přerov na jih od 

výpravní budovy. Vymezení lokality regulačního plánu přednádražního prostoru musí být 

ohraničeno stávajícím oplocením podél řady šikmých parkovacích stání. 

Součástí regulačního plánu a řešení přednádražního prostoru musí být krátkodobé parkoviště 

K+R (kiss and ride), parkoviště P+R (park and ride) a samostatné parkoviště pro uživatele 

výpravní budovy žst. Přerov. 

S ohledem na připravované stavby, zejména modernizaci trati Brno - Přerov a s tím 

související případné mimořádnosti je nutné v dostupné vzdálenosti od výpravní budovy žst. 

Přerov navrhnout stání a nástupiště náhradní autobusové dopravy v dostatečném rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedotýká se řešeného území 

 

 

 

 

 

řešení návrhu regulačního plánu bude s ministerstvem 

dopravy, jako dotčeným orgánem, v souladu s ust. § 65 

stavebního zákona, projednáno 

rozsah řešeného území bude v zadání upraven; bude při 

řešení respektováno 

 

 

 

 

 

 

stávající režim parkování ve vztahu k výpravní budově 

nebude redukován 

 

nabízí se organizační opatření v rámci stávajícího 

autobusového nádraží 
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Veřejnost 

 vyjádření řešení/komentář pořizovatele 

1. Pivovar ZUBR a.s. 

4.5.2018 

Preambule 

V zájmové lokalitě města, řešící revitalizaci území „Přednádraží - Průpich", se nachází 

Pivovar ZUBR a.s. Jsme významnou firmou s dlouhou historií, která ke statutárnímu městu 

Přerov neodmyslitelně patří a městu spoluvytváří příznivý image jak v regionu celé Moravy, 

tak v celé České republice i v zahraničí. Pivovar ZUBR a.s. vyrábí kontinuálně produkty 

špičkové kvality vysoce oceňované v rámci celé ČR; současně jsme významným 

zaměstnavatelem a aktivně se podílíme na společenském, kulturním a sportovním životě 

Přerova. 

Stanovisko a připomínky k uvažované revitalizaci lokality Přednádraží - průpich 

Záměr revitalizace výše uvedené lokality vítáme, zároveň však musíme zmínit některé 

aspekty, mající vliv na bezproblémové společné soužití naší společností provozovaného 

průmyslového areálu a občanů v plánované bytové zástavbě: 

1. Zvýšený hluk a to i v noční době; 

2. Zvýšená prašnost vlivem nákladní dopravy a manipulací s výrobními materiály a 

zbožím; 

3. Chladící systém - objem čpavku cca 2,6 tuny; při údržbě systému je krátkodobě cítit 

intenzívní zápach; 

4. Stanice technických plynů - zásobníky C02 a N2 o objemu cca 2x 20 tun; 

5. Vnitropodnikový rozvod STL plynu - jeho ochrana a možnost údržby; 

6. Vnitropodniková čerpací stanice PHM; 

7. Statika budovy ležáckého sklepa a strojovny. 

V kontextu výše napsaného, bude zřejmě při realizaci připomínkovaného záměru města nutné 

přijmout některá technická opatření, která budou eliminovat popsané existující negativní 

vlivy. 

V této souvislosti vznášíme požadavek, aby Pivovaru ZUBR a.s. v budoucnu nevznikly žádné 

vynucené investice a náklady řešící tuto problematiku. 

Druhou oblastí a požadavkem, jež chceme zmínit je, že nemůže dojít k omezení plánovaného 

územně vnitřního koncepčního rozvoje areálu Pivovaru ZUBR a.s. - jedná se zejména o 

vybudování nového Skladu obalů a zboží na parcelách č. 829/19, 845 a 844 a Návštěvnického 

centra na parcele č. 829/19 v blízkosti Varny a podnikové prodejny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 3.5. a 11.5.2018 proběhla jednání za účasti 

náměstka primátora města, zástupců ´Pivovaru´ a 

budoucího zhotovitele regulačního plánu – bylo 

dohodnuto, že při zhotovení návrhu budou hledána 

konkrétní řešení. 
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Přílohy : 1 Koordinační situační výkres plánovaného Skladu  

               2 Zákres situačního řešení Návštěvnického centra 

 

2. SERENDIPITY z.s., Přerov 

4.5.2018 

Vážení, předkládáme tímto odboru rozvoje magistrátu města Přerov n á m i t k u proti podobě 

návrhu zadání regulačního plánu - revitalizace přednádraží v Přerově kdy namítáme níže 

uvedené se současným odůvodnění: 

ve shodě se současnými majiteli pozemků na LV č. 6134. a to parcely p.č. 791 o výměře 399 

m2 - zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití: zbořeniště a na LV č. 11 12, a to 

parcely p.č. 790/1 o výměře 352 m2, zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení Přerov I - 

Město č.p. 764 na parcele p.č. 790/1 a parcely p.č. 790/2 o výměře 67 m2, zahrady, budeme v 

roce 2018-2019 realizovat projekt „ Nájemního bydlení v městě Přerov“ v nákladu okolo 15 

mil. Kč se zřízením nejméně 12 bytových jednotek. 

Po seznámení se s návrhem regulačního plánu - revitalizace přednádraží v Přerově , jež 

přikládáme přílohou, musíme konstatovat, že návrh nadále nepočítá s existencí objektu 

bydleni Přerov 1 - Město č.p. 764 ani dalšími výše uvedenými parcelami se současným 

využitím, což se tím pádem podstatně negativně dotýká našeho investičního záměru. 

Ve smyslu výše uvedeného tudíž nesouhlasíme s návrhem propojovací cesty ze Škodovy 

ulice do ulici Kojetínská. 

Věříme, že naše námitka se shledá oprávněnou a odůvodněnou aby propojení mezi ulicemi 

Kojetínská a Škodova v dalších materiálech již bylo vypuštěno a nepočítalo se s takovou to 

podobou dopravní infrastruktury. Současně sdělujeme, že jsme připraveni odbor rozvoje 

informovat o vizualizaci našeho záměru. 

 

 

 

Stavební zákon - § 64 odst. 3 

Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů 

ode dne doručení návrhu zadání regulačního plánu 

písemně požadavky na obsah zadání. …podnět bude 

předán zhotoviteli k vyhodnocení. 

 

 


	bookmark4
	bookmark2
	bookmark3

