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 A. ÚVOD 

 

V současné době je od 24.4.2018 účinný Územní plán města (ÚPm) Přerova ve znění pozdějších 

změn, vydaný Zastupitelstvem města Přerova na svém zasedání dne 21.9.2009 formou opatření 

obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 7.10.2009. 

Účel a důvod pořízení změny: 

Dne 24.10.2017 byla usnesením č. 936/32/5/2017 Zastupitelstvem města Přerova schválená 

Zpráva o uplatňování ÚPm Přerova, která obsahovala podněty k pořízení změny ÚPm 

Přerova…bod 1.-7. tabulky níže 

V dalším období byly podány žádosti o lokální změny ÚPm Přerova a vyhodnoceny podněty 

pořizovatele vyplývající z průběžného uplatňování územního plánu (závazná stanoviska, 

předkupní právo, chybně vymezené objekty v rozporu s určením funkčních ploch - vyplynulo 

z čitelnosti po digitalizaci katastrálního operátu a zpracování územního plánu v GIS,…) …bod 8.-

14. tabulky níže 

Aktualizace vymezení zastavěného území podle § 58 stavebního zákona. 

 

 

 

B. OBSAH ZMĚNY 

 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto 

požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na 

     1.  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 

ploch:  

 

 návrh změny  řešení/odůvodnění 

A. Ze schválené zprávy o uplatňování: 

uvedení ÚPm do souladu s nadřazenou 

územně plánovací dokumentací;  

 

Změna bude respektovat účinnou 

Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje, která nabyla účinnosti 

dne 19. 5. 2017: 

- změna ZÚR OK – vypuštění odrážky 

bodu 6.2.3.2. navrhované změny letiště 

v Přerově na mezinárodní veřejné letiště 

včetně vybudování souvisejícího zázemí 

ani úprava bodů 7.3.3. a 30.1. a druhé 

věty v bodu 40.6. se v ÚPm neprojeví;  

- záměr rozšíření letiště nebyl dosud do 

ÚPm promítnut; 

- bude doplněn výčet veřejně prospěšných 

staveb o modernizaci koridorové tratě č. 

270; 

- vymezení změny využití strategické 

plochy kraje v jihozápadní části území 

města v souladu s bodem 7.3.1. bude 

předmětem změny - zejména pro oblast 

výroby, zpracovatelského průmyslu, 
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center strategických služeb, průmyslu 

vyspělých technologií, technologických 

center a center vytvářející pracovní místa 

v oborech vědy a výzkumu 

Aktualizace č. 2a se vůči ÚPm Přerova 

dotýká jen upřesnění textu, zpřesnění názvů 

či pojmenování záměrů. 

 

B. Ze schválené zprávy o uplatňování: 

revize katastru nemovitostí ve vztahu 

k vymezeným plochám veřejně 

přístupného prostranství a předkupního 

práva podle § 101 stavebního zákona – 

při digitalizaci katastru nemovitostí, 

dělení pozemků či pozemkových 

úpravách. 

 

 

´Technické opatření´ …aktualizace 

vymezení předkupního práva podle § 101 a 

podle přijatých usnesení zastupitelstva 

města k jeho využití. 

C. Ze schválené zprávy o uplatňování: 

vzhledem k intenzivnímu využívání 

území přestavbových ploch je vhodné 

jejich vyhodnocení a případné přeřazení 

do ploch stabilizovaných 

 

území je plně využito: 

- plocha 01-2.16-S/11,01 (území bývalých 

kasáren na ul. Želatovská) 

- plocha 01-2.10-VS/1,48 (Den Braven 

s.r.o.) 

- plocha 01-2.47-VS/3,37 (pivovar) 

- plochy 01-2.29-VS/4,17 (areál ČSAD) a 

03-2.05-VS/3,97 (DEK stavebniny) 

 

D. Ze schválené zprávy o uplatňování: 

plochy dopravní infrastruktury – drážní 

trati, jsou dnes z části požadovány 

k jinému využití (soukromé podnikatelské 

subjekty, záměr muzea železnice,…) a 

v současnosti je lze označit za tzv. 

brownfieldy (př. bývalý objekt pošty 

v Husově ul., …), 

 

 

Na základě podkladu poskytnutého ČD, 

generální ředitelství … změna na plochy 

VS – smíšené plochy občanského vybavení 

a výroby a plochy S – smíšené obytné 

 

 

E. Ze schválené zprávy o uplatňování: 

návrh na vymezení cyklostezek Velké 

Novosady a bří. Hovůrkových a 

rekonstrukce křižovatky ulic Ztracená x 

Bří Hovůrkových x U Hřbitova x 9. 

května jako veřejně prospěšné stavby  

 

z důvodu  

- velkého množství neznámých vlastníků 

dotčených pozemků – návrh vychází 

z Plánu udržitelné mobility města Přerova 

- bezpečnosti cyklistické dopravy 

 

F. Ze schválené zprávy o uplatňování: 

 v případě potřeby bude rozsah 

vymezení plochy pro dopravu (pro 

dálnici D1) upraven; i v případě 

nesouladu vymezení plochy pro 

dopravu s novým návrhem na změnu 

územního rozhodnutí o umístění D1 

lze stavbu umístit podle ZÚR 

Olomouckého kraje, které pro stavbu 

dálnice vymezuje koridor 300 m od 

 

jedná se o úpravu rozsahu ploch dopravní 

infrastruktury – plochy silniční dopravy – 

jejich úprava a eliminace zejména 

v prostoru dálničních křižovatek  

 

…v současné době není pořízení změny 

aktuální, bude pořizována v případě 

potřeby následně posuzování záměrů 

v rámci působnosti města a podle 
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osy na každou stranu, 

 

pravomocného územního rozhodnutí; 

v současné době lze o případné změně 

polohy dálnice rozhodnout podle Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje. 

G. Ze schválené zprávy o uplatňování: 

 možnost využití návrhové plochy 02-

1.14-VS (v bezprostřední blízkosti 

dálniční MÚK Přerov-sever)  

 

 

v souladu s připravovaným územním 

rozhodnutím „DÚR D55 5502 Kokory- 

Přerov, Připojení silnice 1/55 do MÚK 

Přerov - sever“ 

 

1. Bývalý zemědělský areál, dnes tzv. 

brownfield, který je plánován využít 

zejména pro pozemky rodinných domů, 

doplněné pro dílčí část pro občanskou 

vybavenost a nezbytnou veřejnou 

infrastrukturu.  

Změna Územním plánu města Přerova se 

bude týkat ploch: 

- stabilizovaná plocha smíšeného 

občanského vybavení a výroby /VS/, 

- zastavitelná plocha smíšeného 

občanského vybavení a výroby /VS/.  

 

změna funkčního využití stabilizované 

plochy VS 04-021-VS/3,37 a zastavitelné 

plochy 04-1.10-VS/1,58 ve prospěch ploch 

smíšeného bydlení (S) pro rozvoj 

urbanistické struktury Kozlovic tak, aby se 

obytná část stala její nedílnou součástí.  

p.č. 106/6, 106/4, 106/5, 106/18, 106/25, 

106/20, 106/23, 106/22, 106/21, 106/19, 

106/3, 106/24, 106/15, 106/12, 106/13, 

106/7 a 106/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 

rozsah území v příloze - z ideové 

zastavovací studie: Kozlovice, lokalita 

„Losy“, Investment Kozlovice s.r.o. 

 

2. Změna využití p.č. 2152/1 a 2152/2 v k.ú. 

Přerov  

 

z plochy občanského vybavení – 

polyfunkční komplexy vybavenosti na 

plochu bydlení – bydlení bytové; 

záměr schválení převodu stávajícího 

objektu a souvisejícího pozemku 

z vlastnictví města na žadatele … část 

plochy  01-190-OP/2.33 o rozloze cca 0,2 

ha 

3. Změna využití p.č. 1227 v k.ú. Přerov  

 

z plochy občanského vybavení – 

polyfunkční komplexy vybavenosti na 

plochu bydlení – bydlení bytové; 

v objektu již jsou bytové jednotky, jedná se 

o možnost půdní vestavby 

 

4. změna využití návrhové plochy 01-1.30-

OP/4,02 z polyfunkční občanské 

vybavenosti na plochu smíšeného 

občanského vybavení a výroby VS 

vyplývá z konzultací potencionálních 

investorů, kdy častým požadavkem je právě 

realizace služeb spojených s rozlehlým 

skladovým zázemím 

Ze stanoviska krajského úřadu č.j. KUOK 

105493/2018 ze dne 17.10.2018 vyplývá 

pro lokalitu podmínka vyloučení možnosti 

umístění staveb a zařízení pro stavebnictví, 

těžbu, hutnictví a těžké strojírenství. 

 

5. p.č.  375/1, 376/1, 377/1, 378/1, 374, 380, 

382 v k.ú. Penčičky 

z vymezení pro krajinnou zeleň s možností 

využití podle § 16 a 17 vyhl. č. 501/2006 

Sb., na možnost jejich využití celých 

předmětných parcel jako zahrad k rodinným 
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domům 

 

6. v rozvojové lokalitě rodinného bydlení 

v místní části Újezdec -  plochy 06-1.06-

BR/3,07 a 06-U/1 - upřesněna poloha 

vjezdů do území a z toho vyplývající 

upřesnění vymezení návrhových ploch v 

k.ú. Újezdec u Přerova 

 

v rozvojové lokalitě rodinného bydlení -  

plochy 06-1.06-BR/3,07 a 06-U/1 - 

upřesněna poloha vjezdů do území (studie 

Printes Atelier Přerov, VI/2018):  

- p.č. 1040 … úprava šířky koridoru pro 

veřejné prostranství pro dopravu a 

vymezení pásu sídelní zeleně (veřejně 

přístupné prostranství pro veřejnou zeleň 

pro účely náhradní výsadby…dohodnutá 

podmínka orgánu přírody a krajiny); 

úprava rozsahu plochy pro rodinné 

bydlení ve východní části tohoto 

pozemku 

- p.č. 1036, 1035, 1034, část 1033, část 

1011, 1030 … úprava šířky koridoru pro 

veřejné prostranství pro dopravu a 

v závislosti úprava rozlohy plochy 

rodinného bydlení východně od něj 

- p.č. 1027/1 a část 1029 … úprava 

vymezení plochy veřejně přístupného 

prostranství pro městskou zeleň  

 

7. p.č. 842, 842, 844 v k.ú. Přerov změny částí území vymezeného pro bydlení 

na smíšenou funkci občanského vybavení a 

skladování 

 

 8. Změny z vyhodnocení při průběžném 

uplatňování územního plánu (závazná 

stanoviska, předkupní právo, např. 

chybně vymezené objekty TI v rozporu 

s určením funkčních ploch - vyplynulo 

z čitelnosti po digitalizaci katastrálního 

operátu a zpracování územního plánu 

v GIS,…). Nemají vliv na koncepci 

uspořádání území. 

 

 

 
2.  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn: 

Předmětem bude vyhodnocení potřeby nové technické infrastruktury vůči požadované 

změně využití plochy bydlení v Kozlovicích. 

 

      3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 

plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 

§ 18 odst. 5 stavebního zákona: 

          Budou předmětem řešení změny územního plánu.  
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b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prověřit: 

     Nejsou. 

c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo: 

    Nejsou.  

d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 

území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo zavřením dohody 

o parcelaci: 

     Nejsou.  

e) Případný požadavek na zpracování variant řešení: 

    Není. 

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsah jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: 

    Nejsou. Změny budou vyhotoveny ve struktuře dokumentace územního plánu města. 

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území: 

    Nejsou. 

 

Shora uvedené body zahrnují: 

1. Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje: 

Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 nejsou stanoveny žádné požadavky. 

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem: 

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, právní stav po aktualizaci č. 2b týkající se 

zejména využití jihozápadní oblasti města (oblasti letiště Přerov). 

3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů. 

Nejsou. 

4. Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a 

veřejností. 

Požadavky ze zprávy o uplatňování jsou v obsahu zahrnuty. Požadavkem města je možnost 

využití objektu – brownfieldu na ul. Čechově – a jeho převod do vlastnictví investora – tab. 

bod č. 2 

 

Příloha: grafika k bodům tabulky výše A, C, E, D, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 
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A  Soulad s aktualizací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
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C  Přeřazení přestavbových ploch do ploch stabilizovaných 

 

 

 

´želatovská 
kasárna´ 

areál  
pivovaru 

areál  
DEN BRAVEN 
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E  Rekonstrukce křižovatky ulic Ztracená x Bří Hovůrkových x U Hřbitova x 9. května a 

vymezení cyklostezky jako veřejně prospěšné stavby 

 

areál  
pivovaru 

areál  
 

´ČSAD´ 
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D 
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G 

 

 

1.  Změna využití na smíšenou plochu obytnou - výřez koordinačního výkresu Územního plánu města 

Přerova s vyznačením požadované změny územního plánu 

 

D1- křižovatka 

Předmostí 
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2. a 3. Změna využití na plochy bydlení - Výřez koordinačního výkresu Územního plánu města 

Přerova s vyznačením požadovaných změn územního plánu - Byty Čechova s.r.o. a 

Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově 

 

 

      … studie zástavby 
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4.  Změna využití na smíšenou plochu občanské vybavenosti a výroby - výřez koordinačního výkresu 

Územního plánu města Přerova s vyznačením požadované změny územního plánu  

 
5. Změna využití na zahrady k rodinným domům – Penčičky - výřez koordinačního výkresu 

Územního plánu města Přerova s vyznačením požadované změny územního plánu  

 

NPR 

Žebračka 

Seifertova 
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6.  Upřesnění poloha vjezdů do území a z toho vyplývající upřesnění vymezení návrhových ploch v 

k.ú. Újezdec u Přerova - výřez koordinačního výkresu Územního plánu města Přerova 

s vyznačením nový vjezdů do území, jejichž poloha vyvolá úpravu plochy rodinného bydlení a 

pásu zeleně 

 

nový vstup do území 

vstřícně k ul. U Spojů a 

úprava polohy a rozlohy 

plochy pro veřejně 

přístupné prostranství pro 

dopravu 
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Poloha sjezdů ze studie Printes Atelier Přerov 
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7 .  Změna využití na smíšenou plochu občanské vybavenosti a výroby - Výřez koordinačního výkresu 

Územního plánu města Přerova s vyznačením území pro řešení regulačního plánu (modře) a 

požadované změny územního plánu pro dostavbu areálu pivovaru 

 

 


