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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: 

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,…)  

 

 

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 

12. změna využití návrhové plochy 01-

1.30-OP/4,02 z polyfunkční občanské 

vybavenosti na plochu smíšeného 

občanského vybavení a výroby VS 

Rozšíření: 

 Úprava hranice plochy VS – smíšená 

občanského vybavení a výroby, kdy 

pozemek p.č. 510/9 k.ú. Předmostí 

se nachází v ploše veřejně 

přístupného prostranství pro dopravu 

- žadatel má zájem změnit oplocení a 

vjezd do areálu tak, aby odpovídal 

současným normovým požadavkům. 

 

 

 V důsledku změny části trasy místní 

komunikace propojující sil. I/47 a ul. 

kopaniny dojde ke sloučení části 

plochy 01-2.67-VS/3,93 a části 

plochy veřejného prostranství 

s plochou 01-2.68-OP/5,46 

vyplývá z konzultací potencionálních 

investorů, kdy častým požadavkem je 

právě realizace služeb spojených 

s rozlehlým skladovým zázemím; 

 

plocha veřejně přístupného prostranství je 

pozůstatkem původního řešení územního 

plánu, kdy stávající vjezd byl navržen 

jako křižovatka sil. I/47 s navrhovanou 

místní komunikací - její trasa však byla 

s ohledem na rozvoj území přesunuta 

západním směrem; sjezd tedy v dnešní 

době slouží pouze jako vjezd do areálu a 

nesplňuje požadované normové 

parametry. 

majitelé předmětných areálů spolu se 

Statutárním městem Přerovem participují 

na řešení a investicích do regenerace 

předmětného území dosud označovaného 

jako brownfield; ze společných jednání 

vyplývá řešení, které vyžaduje 

požadovanou změnu územního plánu 

     



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

    infrastruktury a možnosti jejích změn: 

    Nejsou. 

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: 

     Nejsou.  

 

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: 

    Dokumentace změny bude respektovat stávající strukturu dokumentace účinného 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 nejsou 

stanoveny žádné požadavky. 

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 budou předmětem samostatné změny pořizované na 

náklady města Přerova, jejíž zkrácené pořízení bylo schváleno usn. zastupitelstva města č. 

56/3/6/2018 ze dne 10.12.2018. 

 

 

 

 

Příloha: grafika - výřez koordinačního výkresu ÚPm Přerov s vyznačením požadovaného 

rozšíření změny využití návrhové plochy 01-1.30-OP/4,02 z polyfunkční občanské 

vybavenosti na plochu smíšeného občanského vybavení a výroby VS. 
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