
Důvodová zpráva 

 

1. Rozšíření obsahu změny Územního plánu města Přerova 
 

Podnětem ke změně územního plánu projednávání trasy místní komunikace propojující sil. 

I/47 s ul. Kopaniny, kdy objednatelem dokumentace ´Propojení komunikace ulice Kopaniny - 

Lipnická přes výstaviště´ (z.č. MA02433) je Statutární město Přerov a zhotovitelem 

EPROJEKT s.r.o., Přerov. Současně v území bývalého výstaviště expanduje a.s. EMOS a 

NORSOL s r.o., která podala dne 21.12.2018 žádost o změnu územního plánu.  

Záměrem firmy je zachovat v území prostor pro výstavnictví a kulturní akce, pro které bude 

výhodnější vytvořit ucelenou část území, která v případě konání akcí nebude protknuta 

komunikací. Viz. Příloha – Obsah navrhované rozšířené změny ÚPm Přerova a její grafická 

příloha situace se všemi záměry v území. 

Předložené řešení bylo projednáno na pracovních výborech za účasti zástupců města, 

magistrátu, projektanta dokumentace ´Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 

výstaviště´ a zástupců dotčených firem. Zúčastnění se na předloženém řešení shodli. 

Současně s tímto materiálem byl dne 5.11.2018 radě města předložen k projednání návrh na 

změnu řešení předmětné projektované dokumentace, jejímž předkladatelem je Odbor řízení 

projektů a investic, jež je současně zadavatelem dokumentace ´Propojení komunikace ulice 

Kopaniny - Lipnická přes výstaviště´. 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, jako pořizovatel územně 

plánovací dokumentace podle § 6, z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění, požádal o posouzení předloženého rozšíření obsahu změny Územního plánu 

města Přerova v k.ú Přerov a k.ú. Předmostí Krajský úřad Olomouckého kraje o vydání 

stanoviska podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona k možnosti využití tzv. 

zkráceného postupu pořizování změny územního plánu: 

- stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit 

významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,  

- stanoviska krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle 

písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní 

prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

 

V případě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení předložené změny územního plánu 

města bude tato řešit:  

 

 Na p.č. 510/9 k.ú. Předmostí se jedná o úpravu hranice plochy VS – smíšená občanského 

vybavení a výroby, kdy pozemek se nachází v ploše veřejně přístupného prostranství pro 

dopravu.  

Žadatel má zájem změnit vjezd do areálu tak, aby odpovídal současným normovým 

požadavkům. Záměrem je umístění vjezdové brány a oplocení, což není na veřejně 

přístupném prostranství možné. Jedná se o změnu cca 200 m2 z původního pozemku p.č. 

510/9 v k.ú. Předmostí a cca 200 m2 p.č. 6752/32 v k.ú. Přerov, které by měly být 

z plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu převedeny do ploch VS. 

 Na pozemcích, resp. jejich částech 6752/35, 6752/12, 6752/41, 6752/6, 6752/72, 6752/39, 

6752/44, 6752/73, 6752/40, 6752/45, 6752/71 a 6752/75 v k.ú. Přerov se jedná o dílčí 

změnu trasy navrhované místní komunikace  

 a tím i dílčí redukci rozlohy rozvojové plochy 01-2.67-VS/3,9 o cca 0,6 ha a o tuto 

aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252310i'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252310i'&ucin-k-dni='30.12.9999'


rozlohu pak navýšení rozvojové plochy 01-2.68-OP/5,46 právě vlivem změny trasy 

navrhované místní komunikace. 

Statutární město Přerov připravuje místní komunikaci propojující sil. I/47 s ul. Kopaniny 

v Přerově k realizaci. Současně dochází ze strany majitelů dotčených pozemků 

k postupné realizaci záměrů v areálu bývalého přerovského výstaviště, kdy součástí má 

být i regenerace výstavnictví. Při průběžných jednáních dochází k upřesňování 

jednotlivých záměrů pro dosažení cílového stavu území – získání ucelených ploch pro 

záměry investorů. 

 

Předmětem rozšíření změny tedy budou: 

- dílčí změna trasy navrhované místní komunikace, 

- zmenšení plochy 01-2.67-VS/3,9 a o stejnou rozlohu pak zvětšení plochy 01-2.68-

OP/5,46 – vyvoláno změnou trasy navrhované místní komunikace, 

- úprava plochy 01-1.69-VS/1,58 pro možnost umístění vjezdové brány vůči ploše 

veřejného prostranství pro dopravu (pro možnost dopravního řešení uvnitř areálu 

podle normových požadavků) 

jež budou součástí již zastupitelstvem ´povolené´ změny územního plánu pro žadatele 

SONOT a.s. týkající se změny využití pozemků 6750/1 a 6752/49 v k.ú. Přerov, a to změny 

využití plochy vymezené pro občanskou vybavenost na plochu smíšenou občanského 

vybavení a výroby v návaznosti na připravovanou investici Olympus Czech Group, s.r.o., viz 

grafická příloha. 

 

Tímto usnesením vymezená změna územního plánu by měla být součástí – rozšířením, 

změny podle požadavku na změnu využití plochy 01-1.30-OP/4,02 v k.ú. Přerov, ke které 

jsme již kladné stanovisko krajského podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona 

obdrželi pod č.j. KUOK 105493/2018 ze dne 17.10.2018 a o jejímž pořízení bylo 

rozhodnuto usnesením zastupitelstva města č. 56/3/6/2018 dne 10.12.2018. 

K obsahu rozšíření změny bylo Krajským úřadem dodatečně vydáno kladné stanovisko 

podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona pod č.j. KUOK 10644/2019 dne 

23.1.2019. 

K úhradě nákladů spojených s pořízením požadované – rozšířené, změny územního plánu 

města je usnesením zastupitelstva vázán žadatel rozšiřované změny (Sonot a.s. viz usn. č. 

56/3/6/2018 dne 10.12.2018). 

 

Tento materiál byl projednán Radou města Přerova na její 2. schůzi dne 5.11.2018 s tímto 

usnesením: 

Rada města Přerova po projednání  

podává návrh zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a 

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

pozdějších předpisů:  

1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova a jejího obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

2. o zkráceném postupu pořizování změny Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 

1 stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

3. o podmínění pořízení změny Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů 

spojených se zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu 

žadatelem. 
 

 

 



 
 

 



2. Samostatný postup pro změnu podmiňující řešení regulačního plánu 

PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH 

 

Dne 10.12.2019 Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 56/3/6/2018 rozhodlo o 

pořízení souboru změn Územního plánu vyplývajících ze Zprávy o uplatňování Územního 

plánu města Přerova schválené usnesením zastupitelstva města č. 936/32/5/2017 ze dne 

24.10.2017 a z dalších podnětů pořizovatele územního plánu Odboru koncepce a 

strategického rozvoje. 

Jedním z podnětů pořizovatele byla změna využití pozemků p.č. 842, 843 a 844 v k.ú. 

Přerov z využití pro bydlení bytové na smíšené občanského vybavení a výroby (dle bodu 

7. důvodové zprávy cit. usn. ze dne 10.12.2018) Pořízení této změny je odůvodněno 

pořizováním regulačního plánu vycházejícího z výsledku urbanistické soutěže „Městotvorné 

řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“ (záměr urb. soutěže 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). Předmětem Regulačního plánu 

PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH je transformace a návrh nového využití území, zejména 

bývalého areálu Juta a.s. 

Zhotovitelem regulačního plánu je zpracovatel vybraného návrhu řešení území v rámci 

urbanistické soutěže fa Refuel s.r.o., kdy uzavření smlouvy na jeho zhotovení bylo schváleno 

usn. Rady města Přerova č. 3920/94/5/2018 dne 14.6.2018. 

Z pracovních výborů, které probíhají v rámci vyhotovení návrhu regulačního plánu, se 

vzhledem k možnosti rozšíření areálu pivovaru a jeho napojení na budoucí komunikaci 

´průpich´ vyvstala potřeba změny částí území vymezeného pro bydlení na smíšenou funkci 

občanského vybavení a výroby.  

 

Důvodem pro samostatný postup pořízení změny je možnost průběžného pokračování 

pořizování regulačního plánu v souladu se smlouvou o dílo, kdy výsledek projednané 

změny se v jeho řešení projeví.  

 

Jednalo by se tedy o změnu č. 12A, kdy zbývající soubor změn ze zprávy o uplatňování a 

podnětů pořizovatele pod č. 12B by pak byl pořizován zejména po zajištění všech potřebných 

podkladů, zejména pak digitálních podkladů přislíbených Českými drahami, a.s. a Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizací – mezi těmito institucemi probíhají majetková 

jednání o převodu nemovitostí v závislosti na kompetencích institucím přináležejících. 

 

Tento materiál byl projednán Radou města Přerova na její 2. schůzi dne 5.11.2018 s tímto 

usnesením: 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit, v souladu s ust. § 6 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny územního plánu podmiňující pořizování 

´Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH´ samostatným postupem podle důvodové 

zprávy. 

 

Tato změna územního plánu umožní vyloučení nákladové dopravy pivovaru z Komenského 

třídy a je podmiňující pro další řešení regulačního plánu – vymezení dostavby areálu pivovaru 

(vyznačeno zeleně).  

 

 

 

Výřez - grafický pracovní výstup regulačního plánu: 



 

 
 

 

 

Součástí řešení by pak mohlo dojít k návrh propojení ´průpichu´ s ul. Havlíčkovou: 

- zejména pro osobní, cyklistickou a pěší dopravu, 

- napojení nové nákladové brány pivovaru 

Toto by pak bylo předmětem samotného řešení regulačního plánu a případné změny 

územního plánu z řešení regulačního plánu vyplývající.  

 

Výřez koordinačního výkresu Územního plánu města Přerova s vyznačením území pro 

řešení regulačního plánu (vyznačeno modře) a požadované změny územního plánu pro 

dostavbu areálu pivovaru (vyznačeno zeleně): 

 



 
 

 

V době zhotovení tohoto materiálu je účinný Územní plán města Přerova od 24.4.2018. 

V době projednání tohoto materiálu zastupitelstvem města již bude Územní plán města 

Přerova účinný od 15.2.2019 a to po změně č. 11, kdy její řešení se do lokalit navrhovaných 

k změně územního plánu neprojeví.  


