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Důvodová zpráva 

 

K bodům 1. a 2. návrhu na usnesení 

Změna č. 12 ÚPm Přerova 

O změnu územního plánu na pozemku p.č. 1227 v k.ú. Přerov požádala Náboženská obec 

Církve československé husitské v Přerově dne 11.7.2018 a to o změnu využití plochy 

vymezené pro občanskou vybavenost na plochu bytového bydlení (Havlíčkova 1221/11 - v 

objektu jsou již bytové jednotky). Změnou územního plánu se jedná o docílení možnosti 

stavebních úprav objektu za účelem bydlení. 

V katastru nemovitostí jako objekt bydlení objekt veden je. Je užíván i jako kostel. Záměrem 

je zřízení dvou startovacích bytů v podkroví a jednoho ve dvorním prostoru. 

O pořízení této změny bylo rozhodnuto usnesením č. 56/3/6/2018 zastupitelstva města dne 

10.12.2018.  
 

Výřez koordinačního výkresu Územního plánu města Přerova s vyznačením změny územního 

(vyznačeno zeleně): 

 

 
 

 

Změna č. 12A ÚPm Přerova 

Jedná se o podnět pořizovatele ke změně 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. 
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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): 

 

 
 

Zhotovitelem regulačního plánu je zpracovatel vybraného návrhu řešení území v rámci 
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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 probíhaly 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. 

O pořízení této změny samostatným postupem bylo rozhodnuto usnesením č. 98/4/4/2019     

zastupitelstva města dne 25.2.2019. Práce na pořízení změny byly zahájeny 12.3.2019.  
 

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 obsahu obou předmětných změn č. 12 a 12A Územního 

plánu města Přerova Krajský úřad Olomouckého kraje a o vydání stanovisek 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. 

 

Pořízení obou změn územního plánu města proběhlo současně v souladu s ust. § 55b 

stavebního zákona tzv. zkráceným postupem. Projednání bylo zahájeno 27.6.2019 a  

ukončeno dnem 25.7.2019 a při jejich projednání nebyly ze strany dotčených orgánů ani 

veřejnosti uplatněny žádné připomínky a námitky – změny jsou tedy ve spolupráci s určeným 

zastupitelem předkládány do orgánů města k projednání a vydán formou opatření obecné 

povahy. 

Po vyhotovení úplného znění Územního plánu města Přerova bude toto spolu 

s dokumentacemi změn vyvěšeno na úřední desce magistrátu po dobu 15 dnů, šestnáctým 

dnem pak změny nabydou účinnosti. 

 

Opatření obecné povahy, kterým se změny vydávají jsou přílohami návrhu usnesení jejich 

vydání zastupitelstvem města a této důvodové zprávy. 
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K bodu 3. návrhu usnesení: Žádosti o pořízení dalších změn 

 

K využívání zastavitelných ploch dochází na plochách rozdílného způsobu využití jen 

v minimální míře. Ani z předpokladu demografického vývoje města nevyplývá potřeba 

stanovení nové bilance potřeby rozvojových ploch a vymezení ploch dalších. Potřebu není 

možné odůvodnit ani se zřetelem na vývoj jednotlivých částí města, ani se zřetelem na jeho 

celé správní území. 

Jako analýzu potřeb lze využít Zprávu o uplatňování ÚPm Přerova schválenou usnesením č. 

936/32/5/2017 ze dne 24.10.2017 z níž vyplývá, že v územním plánu města je dostatek 

využitelných zastavitelných ploch (proluky stabilizovaných ploch a ploch návrhových) a 

proto se nové rozvojové plochy nebudou vymezovat.  

S ohledem na uvedené a ustanovení § 55 odst. 4 nemůže orgán územního plánování 

pořízení požadovaných změn, tedy navýšení výměry zastavitelných ploch, doporučit. 

 

Pozemek p.č. 1253 v k.ú. Újezdec u Přerova  
– požadavek vlastníka pozemku na změnu z plochy zemědělské na zástavbu rodinnými domy: 

 

 
 

  z polohy pozemku je zřejmé nekoncepční řešení 

 ze Zprávy o uplatňování ÚPm – v Újezdci bylo do ½ r. 2017 využito na rozvojových 

plochách 0,23 ha z 39,95 ha vymezených a velká rezerva je dosud i v prolukách ploch 

stabilizovaných  

p.č. 1253  

k.ú. Újezdec u Přerova 
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Pozemek p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov  

– požadavek realitní společnosti Beták reality s.r.o. na vymezení části pozemku vymezené pro 

veřejnou zeleň za účelem výstavby bytového domu. 

Žádost byla doložena studií zástavby, která obsahuje stavbu bytového domu o 4 nadzemních 

podlažích a o kapacitě cca 20 bytových jednotek 2+kk, 3+kk a 4+kk (60-90m2), garáží v 1. 

NP, dětského hřiště a parkoviště. 

 
 

 
 

 

 

- pozemek o celkové rozloze 48370 m2 je vlastnictví Statutárního města Přerova, 

požadavek na změnu využití se vztahuje k rozloze cca na 4800 m2  

- ze Zprávy o uplatňování ÚPm – v k.ú. Přerov nebyla za účelem bytové výstavby využita 

žádná z návrhových ploch, ve stabilizované ploše pak jen 0,17 ha 

- Dne 24.4.2019 podal žadatel i žádost o převod předmětné části pozemku na odbor správy 

majetku a komunálních služeb; ten bude předkládat žádost do orgánů města jen v případě, 

že zastupitelstvo města pořízení změny schválí 

- podle konceptu ´Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova´ je v lokalitě podle 

průzkumů mezi obyvateli požadováno umístění zařízení ke krátkodobé rekreaci obyvatel 

sídliště (víceúčelové hřiště, psí louka,…var. 1) nebo ke zkapacitnění parkování (var. 2) 

p.č. 2654/1  

k.ú. Přerov 
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Z předložené studie 
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Pozemek p.č. 75/17 v k.ú. Lýsky  

– požadavek vlastníka pozemku na změnu z využití části plochy pro hromadnou rekreaci a 

sport v přírodním prostředí na rekreaci rodinnou nebo bydlení rodinné 
 

 

 
 

 

- ze Zprávy o uplatňování ÚPm – v Lýskách bylo do ½ r. 2017 využito na rozvojových 

plochách 0,12 ha z 61 ha vymezených pro bydlení rodinné a velká rezerva (min. 3 ha) je 

dosud i v prolukách ploch stabilizovaných 

- změnou využití předmětného pozemku by došlo k roztržení souvislé plochy vymezené pro 

hromadnou rekreaci a sport RS 

- ostatní plocha RS je ve vlastnictví města 

- z varianty 2 studie odkanalizování v současnosti zadané odborem PRI je to jedna z lokalit 

pro umístění lokální ČOV  

- plocha se nachází v záplavovém území 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 75/17 

k.ú. Lýsky 
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Pozemky p.č. 50/1 a 50/6 k.ú. Vinary u Přerova  

- požadavek vlastníků pozemků na změnu z plochy zemědělské a na zástavbu rodinnými 

domy: 

 

 
 

- jedná se o rozlohu pozemků 22837 m2, z nichž je cca 10000 m2 pro rodinnou zástavbu již 

v územním plánu vymezeno, tedy dosud nevyužito 

- ze Zprávy o uplatňování ÚPm – ve Vinarech bylo do ½ r. 2017 využito na rozvojových 

plochách 0,31 ha ze 7,42 ha vymezených a velká rezerva je dosud i v prolukách ploch 

přestavbových a stabilizovaných  

- žádost o změnu územního plánu vlastníci podali rovněž v r. 2012 a v r. 2017 

 

 

 

Materiál byl předložen k projednání na 21. jednání Rady města Přerova dne 21.8.2019. 

Výsledek projednání bude zastupitelům sdělen při jejich 7. zasedání dne 26.8.2019. 

p.č. 50/1 a 50/6  

k.ú. Vinary u Přerova 

požadavek na změnu ÚPm 


