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Důvodová zpráva 

 

Pořízení regulačního plánu vyplývá z účinného Územního plánu města Přerova. Pořízení 

regulačního plánu je navrženo pro plochu rekreace v prostoru mezi parkem Michalov a 

Žebračkou, neboť se jedná o mimořádně cenné území mezi přírodními segmenty 

s vysokým stupněm ochrany a stanovení závazných regulativů je nezbytné pro ochranu 

přírodních a kulturních hodnot tohoto prostředí. To bylo důvodem k ochraně tohoto 

území, jejímž účelem je zamezit případnému rozhodování v území bez podrobného 

prověření možností jeho využití. 

Zadání regulačního plánu bylo součástí Územního plánu města Přerova a s ním tedy současně 

schváleno usn. č. 801/25/2/2009 dne 21.9.2009. Zadání 2. Změny ÚPm Přerova, které 

vycházelo z projednaného řešení regulačního plánu, pak bylo schváleno zastupitelstvem města 

dne 9.12.2013.  

Práce na dokončení návrhu dokumentací regulačního plánu a 2. změny ÚPm probíhaly v r. 

2014. Byly však z důvodu absence kvalifikovaných osob u původně vybraného zhotovitele 

zdržovány a následně přerušeny odstoupením akciové společnosti STEMIO, Zlín, od smlouvy 

o dílo v prosinci 2014. Objednateli pak byla na cd nosiči předána část další etapy 

dokumentace (kompletní návrh regulačního plánu a textová část návrhu změny) bez nároku na 

další fakturaci. 

Výbor pro plán rozvoj, investice a dopravu (PRID) svým usnesením č. 07/02/2015 ze dne 

31.2.2015 projednal návrh na další postup pořizování regulačního plánu a změny č. 2 ÚPm 

Přerova z něj vyplývající - vzhledem k vysokému stupni zhotovení dokumentace regulačního 

plánu konstatoval za prospěšné dílo dokončit, projednat a schválit zastupitelstvem města. V 

případě zamítnutí dopracování regulačního plánu by musela být pořízena změna územního 

plánu, která by nepřinesla požadovanou úroveň podrobnosti. 

Pořizovatel připravil podklady pro výběr nového zhotovitele na dopracování regulačního 

plánu a změny ÚPm vč. posouzení vlivu na ŽP a soustavu Natura aj. a dle Zásad postupu při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí vyzval zájemce k 

předložení cenové nabídky. Výbor PRID svým usnesením č. 07/02/2015 dne 31.3.2015 vzal 

na vědomí uvedenou informaci a odsouhlasil navržený další postup pořizování Regulačního 

plánu Michalov-Žebračka a Změny č. 2 ÚPm Přerova. 

Po výběru zhotovitele a vypracování dokumentace byl výsledek projednání variantního řešení 

návrhu regulačního plánu (spolu s vyhodnocením EIA - vliv navržených staveb na životní 

prostředí) s dotčenými orgány předložen výboru PRID dne 29.2.2016. Byla diskutována 

především podoba možného budoucího uspořádání ulice Bezručovy. Výborem PRID 

navržené řešení se v podstatě shoduje s výsledkem společného jednání o změně č. 2 ÚPm 

Přerova, kdy orgán ochrany přírody a krajiny nesouhlasil se zásahem do oplocení parku 

Michalov a zároveň stanovil nepřípustným zásah do krajinné zeleně směrem k řece Bečvě, jež 

je součástí regionálního biokoridoru RBK 143 (Bečva). 

V současné době má Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, 

k dispozici projednanou dokumentaci návrhu regulačního plánu a z jeho řešení vyplývající a 

usn. zastupitelstva města č. 1063/36/5/2018 dne 19.2.2018 o vydání změny č. 2 ÚPm Přerova, 

jejímž předmětem je: 

- návrh kanalizačního řadu, vodovodu a rozvodu NN (koridor technické infrastruktury z ul. 

Osmek do ul. Křivá) za účelem zásobování plochy hromadné rekreace a sport v 

přírodním prostředí /RS/, 

- navrhovaná trasa přeložky venkovního vedení VN, 
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- změna trasy cyklistické stezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu,  

-   změna části území pro hromadnou rekreaci v přírodním prostředí /RS/ na plochu 

zemědělskou /P/ pro zachování zahradnictví střední školy zemědělské, 

- změna části území RS na plochu veřejně přístupného prostranství pro veřejnou zeleň UZ, 

-   změna hranice území řešeného regulačním plánem s ohledem na: 

 upravenou rozlohu regionální biocentrum RBC 164 Žebračka změnou č. 1 ÚPm 

Přerova, 

 požadavek zřizovatele na respektování zahradnictví střední zemědělské školy, 

 vyloučení řešení přemostění a předpolí zejména na levém břehu řeky Bečvy,  

 vyloučení části plochy plošného interakčního prvku. 

Je plošně eliminována rozloha plochy hromadné rekreace a sportu v přírodním prostředí – 

zejména v souladu s vymezením regionálního biocentra RBC 164 Žebračka v aktualizovaných 

Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje a požadavkem vlastníka zachovat stávající 

zahradnictví v hospodaření Střední školy zemědělské v plném rozsahu. 

Požadavky na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj vyplynuly z vyhodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí a na soustavu Natura, které jsou součástí dokumentace návrhu změny 

územního plánu. 

Dokumentace změny je zpracována na základě podrobnějšího řešení daného regulačním plánem 

Michalov - Žebračka, pro který je zpracováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí a vlivu 

na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.  

Pořizovací práce byly původně pozdrženy z důvodu požadavků Povodí Moravy a.s., vydání 

rozhodnutí o záplavovém území řeky Bečvy, a to do konce r. 2011. Postup prací ovlivnila i 

novelizace stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., který měnil právě ustanovení o 

zhotovení návrhu dokumentací místo jejich konceptů s účinností od 1.1.2013. Dokončení 

pořízení předmětných dokumentací a předložení zastupitelstva města k jejich vydání formou 

opatření obecné povahy se odvíjelo rovněž od termínů zahájení prací a výsledků společného a 

následného veřejného projednání podle stavebního zákona takto: 

- uzavření smlouvy o dílo s ´novým´ zhotovitelem dne 21.5.2015, 

- vyhotovení návrhu dokumentace regulačního plánu 31.8.2015 spolu s Posouzením vlivu 

koncepce evropsky významnou lokalitu EVL Žebračka a na soustavu NATURA 2000 

podle z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) podle z.č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

- společné jednání o návrhu regulačního plánu podle § 65 stavebního zákona (cca 60 dnů), 

- vyhodnocení společného projednání regulačního plánu - leden 2016, 

- pracovní jednání se zhotovitelem o dalším postupu vyhotovení dokumentace změny č. 2 

ÚPm Přerova únor a březen 2016, 

- vyhotovení dokumentace návrhu 2. změny ÚPm Přerova, duben 2016, 

- společné jednání o návrhu 2. změny ÚPm Přerova podle § 50 stavebního zákona (cca 60 

dnů), 

- úprava dokumentací Posouzením vlivu koncepce evropsky významnou lokalitu EVL 

Žebračka a na soustavu NATURA 2000 podle z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů a Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 

podle z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, za účelem vydání souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny (odb. 

životního prostředí a zemědělství KÚOK) k vyhodnocení vlivů koncepce na životní 

prostředí, 10.3.2017, 

- vyhodnocení společného projednání změny č. 2 ÚPm Přerova - březen 2017, 

- usnesení zastupitelstva města č. 778/27/5/201 ze dne 24.4.2017 – schválení nejvhodnější 

varianty řešení změny č. 2 ÚPm Přerova: 
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o v dopravním prostoru ulice Bezručové schválit variantu 0 - v profilu stávající 

komunikace vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny 

účastníky provozu                                                                                                 

o v prostoru regionálního biocentra RBC 164 Žebračka schválit variantu 1 - upřesnění 

polohy cyklistické stezky D.6.19 s přímou návazností na stávající účelovou 

komunikaci k areálu zahrádek p.č. 6829/1 k.ú. Přerov                                                                                                        

o vymezení veřejně prospěšných staveb z variant schválit variantu 1 - textová část beze 

změny; v grafické části – úprava trasy cyklistické stezky propojení Bezručovy a Křivé 

(D.6.19.) a kanalizačního sběrače, doplněna trasa vodovodu a nového podzemního 

vedení VN                                                                                                             
- posouzení návrhu 2. změny ÚPm Přerova nadřízením orgánem územního plánování (odb. 

koncepce a strategického rozvoje kraje KÚOK) podle § 50 stavebního zákona 12.5. – 

13.6.2017, 

- zaslání pokynů pro pracovní jednání a zahájení prací na dokumentacích regulačního 

plánu a 2. změny ÚPm Přerova pro veřejné projednání, 

- vyhotovení dokumentací návrhů regulačního plánu a 2. změny ÚPm Přerova, 31.8.2017, 

- souběžné veřejné projednání návrhu dokumentací regulačního plánu a 2. změny ÚPm 

Přerova v souladu s ust.  § 67 a § 52 stavebního zákona (cca 60 dnů),  

- vyhotovení výsledku společného jednání a veřejného projednání (přílohy č. 1 a 3 

původního návrhu usnesení o vydání regulačního plánu a změny č. 2 ÚPm Přerova) a 

vyhodnocení podle § 53 a § 68 stavebního zákona a jeho zapracování do odůvodnění 

dokumentací, 

- usnesení zastupitelstva města č. 1063/36/5/2018 dne 19.2.2018 o vydání změny č. 2 ÚPm 

Přerova 

 

Po vydání usnesení zastupitelstva města o vydání Regulačního plánu Michalov-Žebračka 

formou opatření obecné povahy (OOP), bude předmětné OOP vyvěšeno na úřední desce po 

dobu 15 dnů. Šestnáctým dnem po jejich vyvěšení nabyde OOP o vydání regulačního plánu 

účinnosti. 

 

Původně byly návrhy k vydání 2. změny ÚPm Přerova spolu s návrhem na vydání 

Regulačního plánu Michalov-Žebračka předloženy současně k projednání Radě města 

Přerova dne 23.11.2017, kdy rada města přijala usnesením č. 3351/81/6/2017, kterým 

podala návrh zastupitelstvu města jak změnu územního plánu, tak regulační plán vydat. 

K výkladu pořízení změny a regulačního plánu svolal Odbor koncepce a strategického 

rozvoje na den 5.12.2017 seminář pro zastupitele města. Účastnilo se 7 zastupitelů města  

a zástupce ORNIS; záznam ze semináře je přílohou této důvodové zprávy. 

Dne 14.12.2017 Rada města přijala z podnětu primátora města usnesení č. 

3499/82/12/2017, cit Rada města Přerova po projednání bere zpět svůj návrh ve věci 

Regulačního plánu Michalov – Žebračka. 

Pořizovatel tedy předložil k vydání zastupitelstvu města pouze 2. změnu ÚPm Přerova, 

jak je uvedeno výše.  

Pokud nebude vůle zastupitelstvem města regulační plán vydat, doporučuje Odbor 

koncepce a strategického rozvoje pořídit změnu ÚPm Přerova za účelem odstranění 

podmínky pořízení RP pro rozhodování ve vymezeném území (§ 43 odst. 2 stavebního 

zákona). 

 

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. 
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Hlavní výkres dokumentace Změny č. 2 Územního plánu města Přerova - výřez 
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Koordinační výkres dokumentace Regulační plán Michalov-Žebračka - výřez 

 


