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A. Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 

Povinnost pořízení regulačního plánu byla dána Územním plánem města Přerova, který nabyl 
účinnosti dne 7.10.2009. Jeho součástí je i zadání regulačního plánu. Práce na jeho konceptu byly 
zahájeny v únoru r. 2010, projednán pak byl současně se zadáním změny z něj vyplývající. Jeho 
řešení se pak po vyhlášení aktualizovaného záplavového území (IX./2011), dokončení studie reálných 
protipovodňových opatření vodního toku Bečva (XII/2011) a uplatněných požadavků nabylo zásadních 
změn, což mělo vliv i na předefinování zadání 2. změny ÚPm Přerova. 

Vzhledem k výše uvedenému, k požadavkům na řešení regulačního plánu, změnám legislativním 
(zákon č. 350/2012 Sb., vyhl. č. 458/2012 Sb.) a ke změně zhotovitele, byla dokumentace 
přepracována a takto bude projednána v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

A.1 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území 

Charakter území – architektonické hodnoty 

Řešená lokalita je výstavbou nedotčená. V severozápadní části na ni navazuje jediný zastavěný areál, 
který slouží zemědělské výrobě a sestává z několika užitkových objektů (garáže, ocelová hala, 
skleníky). Uživatelem je střední zemědělská škola. 

Architektonické hodnoty širšího území (pozitiva): 
- architektonicky a krajinářsky významná lokalita  - park Michalov 
- lokalita s prvorepublikovými a funkcionalistickými vilami západně od parku (dotýká 

se řešeného území pouze v místě navrhované lávky)  
- vila v ulici Křivá čp. 1575/3 (severovýchodní část území). 

Navržené řešení tyto hodnoty negativně neovlivňuje. Naopak dochází k propojení řešeného území 
s parkem Michalov, a to nejen vizuálně ale i z hlediska migrační prostupnosti.   
 
Negativně se do řešeného území promítají: 

- ornitologická stanice s obvodovým pláštěm z tzv. boletických panelů) 
- solitérní bytový dům výrazné barevnosti v ulici Křivá 
- areál závodu Interlov sestávající zejména z halových skladovacích objektů 

Tyto objekty a stavby leží mimo řešené území a nejsou pro ně navrhována opatření k eliminaci 
negativních vlivů -  u jednotlivých staveb lze toto řešit jejich stavebními úpravami, což je plně v režii 
jejich vlastníků.  

- zahrádkářské lokality s neuspořádanou zástavbou složenou z drobných užitkových 
objektů, jejichž vizuální vliv je eliminován návrhem plochy Z 12 

- městské panoráma, které se vzhledem k mohutné doprovodné zeleni řeky Bečvy 
projevuje v minimálním rozsahu  

 
Z hlediska naplňování cílů a úkolů územního plánování (§§ 18,19 stavebního zákona) lze konstatovat, 
že návrh regulačního plánu je v souladu s cíly a úkoly územního plánování v řešeném území.  
 

A.2 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

Regulační plán je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
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A.3 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  

Plochy řešené regulačním plánem se nenachází na plochách určených k  dobývání nerostů ani 
nekladou nároky z hlediska civilní ochrany. 

Požadavky na ochranu veřejného zdraví – regulační plán nenavrhuje plochy ani koridory do území 
ohroženém negativními vlivy z dopravy ani výroby. 

Ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami – regulační plán nenavrhuje rozvojové plochy 
a koridory do území ohroženém přívalovými (extravilánovými) vodami a sama svým řešením tyto 
nevyvolává. 

Ochrana před povodněmi – do řešeného území zasahuje v jihovýchodní části záplavové území Q100 
vodního toku Bečva a aktivní zóna záplavového území.  

Poddolovaná území – nejsou v řešeném území registrována. 

Bodové ekologické zátěže – regulační plán nenavrhuje plochy do území ohrožených ekologickou 
zátěží. 

Sesuvné území – v řešeném území se nenacházejí sesuvná území.  

Ochrana ZPF a PUPFL – regulační plán má dopady do zemědělské půdy a okrajově i do lesní půdy. 

Další limity využití území – dopravní a technická infrastruktura, obrana a bezpečnost státu  

Trasy technické infrastruktury byly regulačním plánem upřesněny dle podkladů technické mapy města 
Přerova. Jedná se především o trasy vodovodních řadů, kanalizačních sběračů, plynovodů, tras 
nadzemních vedení, tras veřejné komunikační sítě atd. Jsou respektována ochranná pásma 
vyplývající ze zákonů. 

Ochranná pásma vyhlášená 

Nedílnou součástí ochrany KP je ochranné pásmo kulturní památky (viz výkresová část regulačního 
plánu – koordinační výkres). 

Podmínky ochrany kulturní památky park Michalov, k.ú. Přerov: 

• jakoukoliv stavební činností nesmí být narušeny prostorové dimenze parku. 

• není možné jakoukoliv stavební činností vytvářet výškovou kulisu clonící park. 

• v případě povolení živnostenských provozoven povolovat pouze takové, které hlukem 
a exhaláty nebudou negativně ovlivňovat klidové prostředí parku. 

• v parku i v ochranném pásmu náročně zvažovat případné zemní práce (výkopy, manipulace 
se zeminou, zásahy do odpadů), aby nemohlo dojít k nežádoucím změnám vodního režimu 
v půdním horizontu a tím k narušení zastoupení flóry a fauny. 

Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je vlastník nemovitosti v ochranném 
pásmu povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného správního úřadu k zamýšlené 
stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, k umísťování dočasných a mobilních 
objektů. 

Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou 
tímto rozhodnutím dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném 
pásmu, přecházejí povinnosti z plnění podmínek ochrany na nové uživatele nebo nabyvatele. 

Návrh regulačního plánu je v souladu požadavky zvláštních právních předpisů.  
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A.4 Posouzení vlivu regulačního plánu na životní prostředí 
 
A.4.1  Zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů návrhu regulačního 

plánu na životní prostředí 
 

Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu Regulačního plánu Michalov – Žebračka a vzhledem 
k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem, lze konstatovat, že návrh Regulačního plánu Michalov – Žebračka bude 
akceptovatelný při uskutečnění opatření uvedených v závěrech SEA hodnocení viz kap.D5. 

Hodnocená koncepce nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Bečva - 
Žebračka. 

 
A.4.2 Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního 

plánu na životní prostředí  
 

Z naturového hodnocení dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů vyplynulo, že navrhovaná koncepce významně neovlivní příznivý stav 
předmětu ochrany jmenované ani jiné lokality soustavy NATURA 2000. Orgán ochrany přírody nemá 
proti závěru hodnocení námitek. Orgán ochrany přírody trvá na respektování zmírňujících opatření 
uvedených v hodnocení. 
 
A.4.3 Sdělení, jak bylo stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu 

regulačního plánu na životní prostředí zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

    

Ve výroku regulačního plánu byla upuštěno od vymezení výčtu záměrů, pro které by regulační plán 
nahrazoval územní rozhodnutí. 

V souladu s § 4 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou stavby, činnosti a 
technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního 
předpisu (§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) mohou samostatně nebo ve spojení s 
jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, předmětem 
posuzování, a proto nemůže tento regulační plán nahradit územní rozhodnutí pro všechny záměry v 
řešeném regulačním plánu. 

 

 

B.  Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska 
širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu 
regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního 
rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních 
plánů též souladu s územním plánem 

B.1 Širší vztahy 

Řešené území leží v severovýchodní části města, na pravém břehu řeky Bečvy, mezi dvěma zvláště 
chráněnými lokalitami – NPR Žebračka (lesní masiv se zbytky lužního lesa, evropsky významná 
lokalita, součást soustavy NATURA 2000) a parkem Michalov (nemovitá kulturní památka 
a registrovaný významný krajinný prvek). Obě výše uvedené lokality s přírodními a kulturně 
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historickými hodnotami prvořadého významu, tvoří kompozičně krajinný rámec řešeného území a také 
jsou v současnosti velmi silně využívány, zejména v letním období. 

Poměrně masivně je využíváno i ostatní širší území, a to ke krátkodobé, denní rekreaci obyvatel 
Přerova (Malé laguny – rybaření, Velká laguna – koupání, sportovní a kulturní akce, ulice Bezručova – 
cyklistika a in-line bruslení, část parkoviště u Velké laguny – skateboard, bike akrobacie, zahrádkářské 
aktivity). 

Severně lokalitu míjí regionální cyklostezka (v turistických mapách uváděna jako „Jantarová stezka“), 
další regionální cyklostezka je vedena po levém břehu Bečvy (uváděna s názvem „Bečva“). Propojení 
obou regionálních cyklostezek (podél Malých lagun a podél parku Michalov – tedy v rámci řešeného 
území) je funkční již dnes. 

Dopravně je areál napojen jednak z jihu (ulice Bezručova – příjezd k Velké laguně a k zahrádkářským 
koloniím), jednak ze severu (ulice Osmek a Křivá – příjezd k obytné zástavbě a k areálu závodu 
Interlov). 

V současnosti se, z hlediska automobilové dopravy, jedná o koncovou (neprůjezdnou) lokalitu – tento 
stav, vzhledem k zamýšlenému budoucímu využití areálu, doporučujeme zachovat a obě příjezdové 
komunikace pro automobilovou dopravu nepropojovat! 

Předmětem řešení je zejména v současnosti zemědělsky obhospodařovaná část území, ležící mezi 
výše uvedenými chráněnými lokalitami – areál je vzdálen vzdušnou čarou cca 1 km od historického 
Horního náměstí a cca 0,4 km z ulice U tenisu (měřeno ke křížení místní cyklostezky 
u cyklokrosového areálu). Jedná se o území s rostoucím významem v oblasti sportu a rekreace, 
městského až nadměstského významu. 

Z širšího hlediska lze říci, že předložené řešení vnáší do území přirozenou hierarchii, tj. logický 
spojovací článek mezi stávajícím, městským, klidovým a relaxačním centrem, parkem Michalov 
a relativně neporušeným přírodním prostředím lužního lesa Žebračka. 

Malé laguny, nábřežní cyklostezka, západní část širšího území 

(tyto prvky neleží přímo v řešeném území, ale ovlivňují bezprostředně návrh RP) 

• Malé laguny (přírodní památka) jsou obklopené masivem neprostupných břehových porostů, 
které zakrývají pohled na panorama panelového sídliště na levém břehu Bečvy.  

• V severozápadním cípu cyklokrosový areál, po západním okraji vedena cyklostezka 
(zprostředkovává přístup od lávky U tenisu). Ponecháno beze změn. 

• volná plocha mezi příjezdovou komunikací a areálem technických služeb – zatravněná plocha, 
která může být výjimečně využita při velkých akcích (např. závody dračích lodí) jako záchytné 
parkoviště. Kapacita je cca 100 míst. Tato možnost znamená odlehčení příjezdové 
komunikace, ponecháno beze změn. 

• celou západní část širšího území zaujímá park Michalov  

Velká laguna, kolonie zahrádek, východní část širšího území 

(tyto prvky neleží přímo v řešeném území, ale ovlivňují bezprostředně návrh RP, zejména z hlediska 
dopravního zatížení) 

• udržované travnaté plochy, pláže a restaurace u Velké laguny, stejně jako obě zahrádkářské 
lokality jsou po většinu roku přirozeným, hojně využívaným rekreačním centrem. To klade 
periodicky značné nároky na příjezdovou komunikaci (ulice Bezručova), která je součástí 
řešeného území a která je poměrně frekventovaná. Bohužel se zde mísí provoz motorových 
vozidel s provozem cyklistů, bruslařů a pěších, což se může stát do budoucna příčinou kolizí. 

• V návrhu je tato situace řešena zklidněním komunikace a oddělením cyklostezky – viz část 
dopravní řešení (koordinační výkres). 

• parkoviště u zahrádek, využívané pro skateboard a akrobacii (skatepark), je vhodně umístěno 
v poměrně skryté poloze mezi dvěma zahrádkářskými lokalitami, avšak je poměrně silným 
zdrojem hluku. 
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• V návrhu je tato hygienická závada řešena přemístěním skateboardového areálu do polohy 
méně rušící v rámci řešeného území. Díky tomu se zvýší kapacita záchytného parkoviště na 
cca 150 míst. 

• obě zahrádkářské kolonie jsou sice umístěny v terénním zářezu a jsou v ploše osázeny 
množstvím zeleně – urbanistický účinek těchto enkláv je přesto, vzhledem k jisté 
neuspořádanosti zástavby, poněkud rušivý. Jejich odstranění by však bylo společensky 
neúnosné a ani není žádoucí, neboť se jedná o společensky prospěšný fenomén. 

V návrhu je tato estetická závada řešena mohutnější výsadbu vysoké zeleně na východním okraji 
řešeného území – plocha Z12. Cílem záměru je optické odclonění  navrhovaného sportovně- 
rekreačního areálu od stávajících zahrádek. Toto opatření, vzhledem k očekávané návštěvnosti 
sportovního areálu, bezpochyby přispěje i k zútulnění prostředí pro samotné uživatele zahrádek. 

B.2 Soulad s politikou územního rozvoje  

Regulační plán je v souladu Politikou územního rozvoje České republiky, schválené usnesením vlády 
České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015, ve znění Aktualizace č.1, 2 a 3 závazné od 1.10.2019. 

Regulační plán je řešen přiměřeně v souladu s kap. 2 PÚR ČR a např. s body č. 14,16 a 20a. 

B.3 Soulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje  

Správní území města Přerova (řešené území „Michalov – Žebračka“) je součástí území řešeného 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22. 02. 2008 formou opatření obecné povahy pod čj.: 
KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274,) úplné znění s účinností od 19.3.2019 – dále jen ZÚR OK. 

Ze ZÚR OK vyplývají pro řešené území požadavky na respektování: 

• územního systému ekologické stability, regionálního biocentra 164 – Žebračka, což je 
respektováno. 

ZÚR OK nevymezují žádné plochy a koridory, ve kterých by bylo uloženo Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje pořízení a vydání regulačního plánu. 

B.4 Soulad s územním plánem 

Správní území města Přerova je řešeno Územním plánem  města Přerova,  který byl vydán 
zastupitelstvem města dne  21.9.2009 a nabyl účinnosti 7.10.2009. Úplné znění s účinností od 
20.9.2019.  

Změny vyplývající z projednaného návrhu regulačního plánu a návrhu změny č. 2 ÚPm Přerova jsou 
předmětem upraveného návrhu změny č. 2 ÚP města Přerov, jejíž zadání bylo schváleno 
zastupitelstvem města 9.12.2013. 

Jedná se o následující změny: 

• nové vymezení území řešeného regulačním plánem s ohledem na upravenou rozlohu RBC 164 
Žebračka (řešeno změnou č. 1 ÚPm Přerova), podrobné řešení přemostění a předpolí na levém 
břehu řeky Bečvy, vyloučení plochy plošného interakčního prvku a požadavek na respektování 
zahradnictví SZŠ 

• změna části území RS na plochu zemědělskou P a na plochu veřejného prostranství pro 
veřejnou zeleň UZ 

• změna části území pro bydlení bytové BB a pro veřejné prostranství pro veřejnou zeleň UZ na 
plochu silniční dopravy DS  

• návrh technické infrastruktury z ul. Osmek do ul. Křivá za účelem zásobování plochy hromadné 
rekreace a sport v přírodním prostředí (RS): 
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Jedná se prodloužení kanalizačního řadu, zkapacitnění vodovodu a nový rozvod NN, kdy v ulici je 
v dostatečné kapacitě veden pouze středotlaký plynovod. Z vodovodního řadu vedeného v ul. 
Křivá je napojen areál bývalého Interlovu, dva rodinné domy a bytový dům - navrhuje se nový 
vodovodní řad v délce cca 400 m od křižovatky Osmek x Křivá.  

• navrhovaná trasa přeložky venkovního vedení VN: 

Trasa přeložení do kabelu je v platném územním plánu vedena souběžně v ÚP s navrhovanou 
cyklistickou stezkou od hájenky na konci ul. křivá k parkovišti u skateparku (tato je rovněž 
předmětem změny viz níže); v RP je navržena páteřní severojižní pěší komunikace a přeložení 
vedení do kabelu je navrhováno v souběhu s ní. 

• trasa cyklistické stezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu: 

Trasa v územním plánu města kopírovala původně navrhované propojení místní komunikací 
(dříve tzv. východní spojka); navržená trasa kopíruje stávající účelovou cestu k zahrádkové kolonii 
a propojuje tuto laguny s navrhovanou plochou hromadné rekreace a sport v přírodním prostředí 
(RS) přes plochu nadregionálního biocentra mimo ochranné pásmo NPR Žebračka v souladu 
s požadavkem orgánu ochrany přírody a krajiny. Je řešena změnou č. 2 ÚPm Přerova. 

• Případná úprava podmínek využití plochy hromadné rekreace a sport v přírodním prostředí 
(RS)  

     Stanovení plošného zastoupení zeleně, v souladu s podrobnějším řešením regulačního plánu: 

V územním plánu města je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v návrhových 
plochách pro plochy RS 60 %. Podrobnějším členěním plochy pro RS v regulačním plánu dojde 
k upřesnění podílu zastavěnosti a rostlého terénu. 

Řešení regulačního plánu je plně v souladu s Územním plánem města Přerova v úplném znění 
s účinností od 20.9.2019.  

 

C. Údaje o splnění zadání regulačního plánu 

Zadání regulačního plánu Michalov – Žebračka (součást územního plánu Přerov, vydaného 
21.9.2009), je respektováno, včetně připomínek pořizovatele a dotčených organizací. 

 

01. Vymezení řešeného území 

Území pro zhotovení regulačního plánu je vymezeno mezi parkem Michalov na západní straně, 
který je chráněn jako kulturní památka a komplexem lužního lesa Žebračka na východní straně, 
který je vyhlášen jako národní přírodní rezervace. Severní hranici tvoří ulice Osmek a Křivá. Jižní 
hranici pak ulice Bezručova s návrhem přemostění řeky Bečvy.  
Rozloha řešeného území činí 24 ha a návrhem územního plánu je vymezena pro hromadnou 
rekreaci a sport v přírodním prostředí. 
Průběh hranice je přesně vynesen ve výkrese č. 1.2.2. Hlavní výkres, jih, urbanistická koncepce. 

Regulační plán je vymezen dle požadavku Zadání na aktuálním mapovém podkladu, ale s ohledem 
na: 

• upravenou rozlohu RBC 164 Žebračka změnou č.1 ÚPm Přerova a následně vyloučení plochy 
plošného interakčního prvku 

• požadavek pořizovatele na respektování zahradnictví střední školy 

• ul. Bezručova, přemostění řeky Bečvy a změna části území pro bydlení bytové BB a pro 
veřejné prostranství pro veřejnou zeleň UZ na plochu silniční dopravy DS – usnesení 
zastupitelstva města  č. 778/27/5/2017 ze dne 24.4.2017 byla vybrána pro řešení varianta 0 
změny č. 2 ÚPm Přerova (v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou stezku s prvky 
zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu).  
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02. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 

Hlavním cílem řešení regulačního plánu je prověření potenciálu lokality „Michalov-Žebračka“ pro 
využití jako rekreační plocha 01-1.33-RS/ 21,29 navržená v Územním plánu města Přerova. 
Předmětem řešení bude návrh urbanistické koncepce využití území pro požadovaný účel, který 
zahrne zejména: 
- návrh využití pozemků - umístění a prostorové uspořádání staveb, 
- stanovení závazných regulativů pro ochranu přírodních a kulturních hodnot exponovaného 
prostředí, 
- návrh veřejných prostorů nejen pro dopravní obsluhu, ale i společenské zázemí, 
- návrh sadových a krajinářských úprav prostředí zohledňující návaznosti na NPP Žebračka a park 
Michalov, 
- návrh úprav jižní přístupové komunikace včetně přemostění Bečvy , 
- návrh parkovacích ploch, 
- návrh komunikační sítě pro přímou obsluhu zástavby, 
- návrh vedení a připojení inženýrských sítí. 
Základní koncepce řešení bude zpracována ve variantách, řešení bude v širších vztazích 
koordinováno se záměry územního plánu. 

Prověření potenciálu lokality „Michalov – Žebračka“ bylo splněno. Regulačním plánem jsou vymezeny 
pozemky s rozdílným způsobem využití, které upřesňují využití rekreační plochy 01-1.33-RS/ 16,95 
a 01-217-DP/0,46 navržené v Územním plánu města Přerova. Podrobně popsáno v kap. 1.B.textové 
části a kap. D odůvodnění. 

• návrh využití pozemků (umístění a prostorové uspořádání staveb):  

Základní rozvržení území je dáno páteřní komunikací. V severní části území jsou umístěny 
všechny navrhované stavby. Co se týká sportovišť - vzhledem k poměrně volnému zadání 
(není určeno a ani z žádného průzkumu nevyplývá, jaká sportoviště a zázemí by se měla 
v lokalitě vybudovat) je i předložené řešení charakterizováno jistým stupněm volnosti.  

Umístění dalších staveb bude podmíněno pořízením změny RP. 

• stanovení závazných regulativů pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území a prověření 
jeho potenciálu:  

Ochranné pásmo KP Michalov zasahuje cca 1/3 řešeného území – funkční vymezení 
jednotlivých pozemků a stanovení regulativů v celém území proto respektuje podmínky 
ochranného pásma vyhlášené kulturní památky. 
Vzhledem k tomu, že se rovněž jedná o významný krajinný prvek, je kladen důraz na 
pohledové vnímání parkové lokality jako celku (omezením výšky nové zástavby). 
Byly implicitně stanoveny vzájemné odstupy staveb jejich odstupy od hranic ploch zástavby. 
Byl stanoven její urbanistický a architektonický charakter a pohledová exponovanost v území. 
Navržené řešení vyhovuje požadavkům na ochranu a rozvoj hodnot území za současného 
respektování jedinečnosti celé oblasti.  

•  návrh veřejných prostorů pro dopravní obsluhu a společenské zázemí (nově navrhované 
parkovací plochy jsou popsány níže): 

Příjezdová komunikace Bezručova, kde se kumuluje provoz automobilový a provoz sportovně 
rekreační, byla řešena. V jejím rozšíření byla navržena paralelní cyklostezka a chodník pro 
pěší ve variantách A - E. Usnesením zastupitelstva města  č. 778/27/5/2017 ze dne 24.4.2017 
byla vybrána pro řešení varianta 0 změny č. 2 ÚPm Přerova (v profilu stávající komunikace 
vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu). 
Dále jsou v území navrženy nové komunikace v kategorii „účelová komunikace do šířky 
3,5 m“, včetně doprovodných drobných staveb (altánů). Ostatní pěší komunikace 
(nezpevněné), které budou v území realizovány, jsou řešeny v rámci regulativů jednotlivých 
ploch. 

• návrh sadových a krajinářských úprav prostředí, zohledňující návaznosti na NPR Žebračka 
a KP park Michalov:  
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RP neřeší konkrétní podobu sadových a krajinářských úprav (to bude předmětem řešení 
samostatných projektových dokumentací) – v návrhu je zeleň pouze typově rozdělena na 
krajinnou a sídelní a pro oba typy jsou stanoveny závazné regulativy. 

Byly respektovány zájmy ochrany přírody. 

• návrh úprav jižní přístupové komunikace včetně přemostění Bečvy:  

Pro ulici Bezručova bude, vzhledem k mísení provozu sportujících osob a automobilů, 
navrženo dopravní zklidnění. 
Usnesením zastupitelstva města  č. 778/27/5/2017 ze dne 24.4.2017 byla vybrána pro řešení 
varianta 0 změny č. 2 ÚPm Přerova (v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou 
stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu).  
Plocha přemostění řeky Bečvy (rezerva pro přemostění) zůstává v souladu se stávajícím 
vymezením. 

• Návrh parkovacích ploch a návrh komunikační sítě pro přímou obsluhu zástavby:  

Řešené území je obslužitelné ze severu z ulice Osmek. Nové parkovací plochy jsou 
soustředěny v severní části území – jejich celková kapacita je 100 míst. Spolu se stávajícími 
parkovacími plochami v jižní části širšího území (je sem zahrnuto i parkoviště u navrhované 
lávky) jsou parkovací kapacity, v rozumné docházkové vzdálenosti, dostatečné. Celkem je 
v blízkém okolí k dispozici 250 parkovacích stání pro osobní vozidla. 

• návrh vedení a připojení inženýrských síti:  

Jsou řešeny inženýrské sítě pro navrhované objekty a přilehlé zpevněné (parkovací) plochy. 
Cyklostezky, zpevněné a zatravněné plochy v rámci areálu nebudou odkanalizovány, 
srážkové vody budou odvedeny k přirozenému vsakování. 

 

03. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

Na řešeném území budou s ohledem na dané přírodní charakteristiky prostředí navržena otevřená 
rekreační sportoviště doplněná komponovanými vegetačními prvky. Stavby budou navrhovány 
pouze v nezbytné míře pro zajištění odůvodněného sociálního, kulturního a společenského zázemí 
sportovišť. Jejich rozsah bude upřesněn variantním prověřením potřeby v závislosti na druhu a 
rozsahu otevřených ploch. 
Bude stanovena uliční a stavební čára a případně upřesněn poměr ploch zastavěných a ploch 
zeleně na rostlém terénu 

Splněno a podrobně popsáno v kap. 1.B textové části a kap. D odůvodnění. Je navržena stavba 
pouze v severní části řešeného území. 
 

04. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Řešení bude vycházet z mimořádných přírodních a kulturních hodnot území vymezeného na 
západní straně kulturní památkou Michalov a na východní straně NPR Žebračka. Park Michalov je 
zároveň registrován jako významný krajinný prvek, NPR Žebračka je součástí evropsky významné 
lokality soustavy NATURA 2000 regionálního biocentra v nadregionáním biokoridoru řeky Bečvy. 
Jižně od řešeného území se nachází přírodní památka Malé laguny. Uvedené limity s výjimkou RBC 
nezasahují do řešené plochy.  Zasahují sem ochranná pásma KP Michalov a NPR Žebračky, kdy je 
třeba respektovat jejich podmínky a v návrhu řešení zohlednit význam okolního přírodního prostředí. 

Splněno a podrobně popsáno v kap. 1.D textové části a kap. D odůvodnění. 

 

05. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Bude řešeno dopravní napojení řešeného území včetně návrhu stezek pro cyklisty a pěší.  
Nároky na technickou infrastrukturu - zázemí otevřených sportovišť a rekreačních zařízení bude 
napojeno na trasy inženýrských sítí v ulicích Křivá a Bezručova. 
Občanská vybavenost bude předmětem řešení sociálního, kulturního a společenského zázemí. 
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Jednotlivé segmenty vyčleněné na rekreační ploše budou propojeny veřejnými prostranstvími 
s veřejnou zelení, umožňujícími nerušený pohyb a přístup návštěvníků v území. 

 

Splněno a podrobně popsáno v kap. 1.C textové části a kap. D odůvodnění. 

 

06. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

Jako veřejně prospěšné stavby budou navrženy plochy, zařízení a trasy dopravní a technické 
infrastruktury. Dále případné požadavky na veřejně prospěšná opatření, vyplynou-li z konkrétního 
přijatého řešení. 

Požadavky na asanace v území nejsou. 

 

Splněno a podrobně popsáno v kap. 1.G textové části a kap. D odůvodnění. 
Jako veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny navrhované stavby  dopravní a  technické 
infrastruktury.  

 

07. Další požadavky, vyplývající z ÚAP a zvláštních právních předpisů 

Z územně analytických podkladů vyplývá možnost  využití příležitosti vytvoření podmínek  pro 
zlepšování celkového prostředí města a obnovu a budování zázemí pro volný čas. 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví : 
Řešení regulačního plánu bude respektovat požadavky na ochranu zdraví s důrazem na vytvoření 
kvalitního prostředí pro rekreaci. V regulativech využití ploch budou stanoveny podmínky pro jeho 
slučitelnost s rekreační funkcí a vazbou na chráněné kulturní a přírodní hodnoty prostředí. 
Ochrana ložisek nerostných surovin, geologické stavby území : 
V řešeném území nejsou evidována ložiska nerostných surovin. Návrh zástavby bude vycházet 
z dané terénní konfigurace, bez zásahů do geologického podloží. 
Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy : 
Území je s výjimkou severovýchodního okraje dotčeno rozlivem povodňové vody Q100. Návrh 
využití bude počítat s eliminací rizika přívalových srážkových vod s preferencí jejich zadržení 
v území a vsaků. 

Splněno a podrobně popsáno v kap. 1.F textové části a kap. D odůvodnění. 

 

08. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

RP nahradí územní rozhodnutí o umístění staveb a využití vymezeného území. 

 

Splněno a podrobně popsáno v kap. 1.H textové části a kap. D odůvodnění. Jedná se pouze o stavby 
technické infrastruktury. 

 

09. Požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v RP na životní prostředí  

Záměry RP v řešené lokalitě budou podléhat posouzení jejich vlivu na evropsky významnou lokalitu 
soustavy NATURA 2000. 

 

Splněno a podrobně popsáno v samostatných přílohách. 

 

10. Požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci  

Nestanovují se. 
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11. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu RP a obsahu jeho odůvodnění  
Uspořádání obsahu textové a grafické části návrhu a odůvodnění RP bude vycházet z přílohy 
č. 11 vyhl. č. 500/2006 Sb.; další požadavky na textový či grafický obsah dokumentace bude 
případně dojednán podle projednání zadání či přijaté varianty konceptu. 
Součástí dokumentace konceptu pak bude zadání změny, či aktualizace územního plánu 
města. 

Splněno viz textová a grafická část. 

 

D. Komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené 
urbanistické koncepce 

 

D.1 Vymezení řešené plochy 

Regulační plán je vymezen dle požadavku Zadání na aktuálním mapovém podkladu, ale s ohledem 
na: 

• upravenou rozlohu RBC 164 Žebračka změnou č. 1 ÚPm Přerova a následně vyloučení 
plochy plošného interakčního prvku 

• požadavek pořizovatele na respektování zahradnictví střední školy 
 

Přesný rozsah řešeného území je zřejmý z popisu v textové části návrhu a  grafické části regulačního 
plánu.  
 

D.2 Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 

D.2.1 Urbanistická koncepce 

Práce na  konceptu Regulačního plánu „Michalov-Žebračka“, Přerov byly zahájeny v únoru r. 2010 
firmou Stemio a.s.. Koncept byl pak projednán současně se zadáním změny z něj vyplývající. Koncept 
po vyhlášení aktualizovaného záplavového území (IX./2011), dokončení studie reálných 
protipovodňových opatření vodního toku Bečva (XII/2011) a uplatněných požadavcích doznal 
zásadních změn, což mělo vliv i na předefinování zadání 2. změny ÚPm Přerova (které bylo 
schváleno 9.12.2013). 

Regulační plán byl zpracován ve dvou variantách, které byly projednány společně se zadáním změny 
č. 2 ÚPm Přerova.  

Práce se zhotovitelem firma STEMIO a.s. byly ukončeny v roce 2014 a v roce 2015 byl na základě 
výběrového řízení vybrán nový zhotovitel. Výsledkem projednání je současné řešení regulačního 
plánu  

Byla předaná dokumentace v rozpracovanosti z roku 2014, která je výsledkem projednání a zadání 
změny č. 2 ÚPm Přerova. Bylo dohodnuto, že urbanistická koncepce rekreační plochy 01-1.33-RS/ 
16,95 redukovaná o areál zahradnictví střední zemědělské školy zůstane zachována, nově se bude 
řešit pouze koncepce šířkového uspořádání ulice Bezručovy 01-217-DP/0,46 a přemostění řeky 
Bečvy. 
Usnesením zastupitelstva města  č. 778/27/5/2017 ze dne 24.4.2017 byla vybrána pro řešení 
varianta změny č. 2 ÚPm Přerova 0 (v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou stezku 
s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu). Plocha přemostění řeky Bečvy (rezerva pro 
přemostění) zůstává v souladu se stávajícím vymezením. 
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REKREAČNÍ PLOCHA 01-1.33-RS/ 16,95 

Rekreační plocha slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel Přerov a má lokální charakter. Nemá 
funkci plochy pro rozvoj cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). V území 
mohou proběhnout jednorázové sportovní akce, které však budou představovat pouze krátkodobou 
zátěž.  

Nepředpokládá se zvýšení automobilové dopravy vlivem využití řešené lokality. Dopravní obsluha 
a parkování je zajištěno ze severu. 

Hlavní nadřazené (dálkové a regionální) cyklistické trasy jsou vedeny mimo řešené území a nemají 
zásadní význam, větší význam mají místní cyklostezky a cyklotrasy.  

 

KONCEPCE ŘEŠENÍ REKREAČNÍ PLOCHY  

Základním motivem návrhu je rozdělení území výraznou, podélnou, komunikační osou ve směru sever 
– jih. 

Dopravní infrastruktura (východozápadní a severojižní osa) 

Severojižní osa propojuje obě hlavní přístupová místa do území od komunikací pro motorová vozidla 
a současně vytváří komplexní napojení lokality na dopravní infrastrukturu města včetně propojení na 
centrum. Zprostředkovává přístup k Velké laguně a k lávce přes Bečvu. Byl navržen základní 
komunikační systém v území - jedná se o komunikace kategorie „účelová komunikace šířky 3,5 m“. Na 
tuto osu jsou bezprostředně navázány další aktivity v území (sportovní a relaxační). Východozápadní 
osu tvoří ulice Bezručova. 

Plochy pro tělovýchovu a sport 

V jižní části území (s vyšším rizikem zasažení inundací) se jedná pouze o srovnané a zhutněné, 
zatravněné plochy, s možností využití pro rekreační sportovní aktivity. Tyto plochy zůstanou 
neoploceny. 

V severní části území (částečně chráněné před inundací) jsou navrženy sportovní plochy se 
speciálními povrchy (např. umělý trávník s křemičitým vsypem apod.), určené pro výkonnostní sport. 
Uvedený areál, vzhledem k vyšší investici a riziku poškození, může být oplocen a spravován 
správcem. 

Jednotlivá hřiště musí mít z důvodu příznivého oslunění dodrženu orientaci podélné osy ve směru S – 
J (dle příslušných projektových podkladů s povolenou odchylkou max.15 st). 

Zázemí pro návštěvníky  

Je situováno do polyfunkčního centra (objekt správce sportovišť, technické zázemí pro všechna 
sportoviště, veřejné WC a sprchy, rychlé občerstvení, možnost úkrytu před nepříznivým počasím). Je 
umístěno u areálu pro plážové sporty, kde jsou jednak vyšší nároky na údržbu, jednak vyšší potřeba 
očisty uživatelů (možnost sprchování). 

Polyfunkční centrum lokality, vytvoří přirozené centrum lokality, které navazuje na příčnou severojižní  
osu území. Ve spádovém území centra jsou zahrnuty i budoucí lokality určené k bytové a individuální 
výstavbě.  

Veřejná přístupná prostranství pro městskou zeleň, krajinná zeleň 

V rámci území jsou navrženy plochy zatravněné a plochy s nízkou a středně vysokou, komponovanou 
zelení, mimo plochy sportovní a komunikační. 

Bloky zeleně v hraničních polohách areálu jsou pojaty jako opticky izolační zeleň (vysoká zeleň 
s ponechaným nízkým, keřovým patrem po obvodu). Jedná se zejména o pás zeleně kolem malé 
zahrádkářské kolonie. 

Veřejné prostory širšího území jsou návrhem volně vázány v následující, navzájem přirozeně 
navazující, hierarchii:  

1) park Michalov – tradiční centrum klidové a relaxační, v historicky založené, komponované zeleni,  
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2) sportovní areál – centrum sportovních aktivit v přírodním i artificiálním prostředí,  

3) lužní les Žebračka – relativně neporušené přírodní prostředí. 

Architektura nových staveb 

Pokud se týká výšky, považujeme za vhodné omezit ji na jedno nadzemní podlaží a užitné podkroví 
(nebo suterén, jedno nadzemní podlaží a podkroví). 

Otázka stylu řešení fasád je poměrně choulostivá. Doporučujeme nevytvářet pouze rádoby atraktivní 
kreace, nýbrž používat vědomě neutrální tvarosloví (odpovídající spíše tradičním stavbám). 

Tvar střechy by měl zůstat co nejjednodušší – sedlové střechy se svislými štíty, nebo valbové střechy, 
vždy se strmým spádem. 

Altány, umísťované na podrobněji specifikovaných místech areálu, doporučujeme koncipovat, 
vzhledem k rozloze řešeného území, jako poměrně robustní stavby na betonovém základě. 

Úprava účelových komunikací – pro hlavní trasy je navrhována zpevněná plocha (kamenná nebo 
betonová dlažba) ve výrazné barevné kombinaci a zpevňující (kamenné) obrubníky, mimo hlavní trasy 
chodníky s nezpevněným (mlatovým, nebo štěrkovým) povrchem. 

Závěr: 

Navazující, dominantní partie okolního území (zejména park Michalov a NPR Žebračka) jsou dnes 
sportovními aktivitami a krátkodobou rekreací značně zatíženy. Veškeré dění je totiž soustředěno do 
poměrně omezených prostor parku Michalov a Velké laguny, resp. do koridoru Bezručovy ulice a do 
citlivého území NPR. 

Proto regulační plán vychází z jednoduché filosofie – širokou nabídkou sportovních aktivit s kapacitně 
odpovídajícím parkovištěm a nezbytným hygienickým zázemím odlehčit dnes zatíženému okolnímu 
území. 

Je nutné podpořit a zvýraznit stávající krajinné a architektonické hodnoty a zároveň omezit možné 
negativní vlivy a zásahy a další stavební činnost na nezbytné minimum. Důraz je kladen jak na kvalitu 
prostředí, tak na kvalitu nabídky (tj. pokud možno intenzivní využití určených ploch), neboť další 
rozšiřování rekreační kapacity mimo určené území není možné. 

Z těchto důvodů doporučujeme: 

• vybudování a zaokruhování pěších cest ve sportovním areálu, aby se zejména v letních 
měsících hustota pěších návštěvníku rozptýlila do celého území, s vhodným omezením 
směrování návštěvníků do NPR. 

• dosáhnout odclonění obou zahrádkářských lokalit, které poměrně negativně ovládají hlavní 
pohledy z areálu směrem východním. 

•  nové objekty (restaurační a správce sportovišť) vybudovat v takové architektonické formě, 
která by se harmonicky začlenila do kulturní a stavební tradice území. 

• velkou pozornost věnovat i zdánlivě nedůležitým objektům drobné architektury – altány na 
pěších stezkách, prodejní stánky pro velké akce, případné nadstřešení některých sportovišť 
apod. 

• totéž platí o pěších komunikacích a pochůzích plochách na všech pozemcích, které to ve 
svých regulativech umožňují – v řešeném území doporučujeme je řešit tradičně, tzn. hlavní 
trasy jako dlážděné s kamennými obrubníky, ostatní trasy jako plochy s mlatovým (štěrkovým) 
povrchem, bez obrubníků nebo s kovovými obrubami. 

•  plocha polyfunkčního centra u restaurace by měla být akcentována výraznější dlažbou 
(záměrem je rovněž zvýraznění významu místa drobným vodním prvkem). 

Obecně lze říci, že zachování přírodní a kulturní hodnoty území (zde je myšlena především hodnota 
bezprostředního okolí – samotné řešené území je tvořeno pouze zemědělsky obdělávanými plochami) 
je podmíněno zejména zachováním dominantního postavení KP Michalov a NPR Žebračka v rámci 
urbanistického konceptu. 

Toho bude dosaženo citlivou úpravou bezprostředního okolí KP Michalov tak, aby nedošlo 
k rozostření jeho, nyní jasně definované, hranice, dále uspořádáním zbytku lokality jako celku 
(zejména jeho „řidší“ strukturou z hlediska poměru ploch střední a vysoké zeleně), omezením 
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občanské výstavby a také potlačením hlavních negativních architektonických prvků – tj. enkláv 
zahrádkářských kolonií – v pohledech směrem ven z areálu. 

Při provádění nosných i nenosných konstrukcí a na fasádách, budou upřednostňovány tradiční 
materiály (např. kámen, dřevo, kov, keramika, dřevěné okenní a dveřní výplně). 

Pozn.:  

Vzhledem k tomu, že společenská potřeba konkrétních sportovišť se zcela jistě bude vyvíjet v čase 
(a to i na základě „módních“ trendů, které dnes nelze zodpovědně predikovat), zůstává urbanistický 
koncept spíše otevřený – tedy umožňující doplnění struktury podle budoucích potřeb. Stavební 
uzávěra nebude vyhlášena – požadavky na sportoviště budou řešeny na vymezených plochách, 
případné stavební záměry budou řešeny pouze změnami regulačního plánu. 

D.2.2 Vymezení pozemků 
Na základě urbanistické koncepce jsou regulačním plánem vymezeny pozemky s rozdílným 
způsobem využití, které upřesňují především využití rekreační plochy 01-1.33-RS/ 16,95 navržené 
v Územním plánu města Přerova v platném znění. Označení pozemků vychází z označení ploch 
s rozdílným způsobem využití  Územním plánem města Přerova. 
 

Jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

ozn. využití ploch identifikace navržených 
ploch 

O OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

OP polyfunkční komplexy vybavení 1 

OT1 tělovýchova a sport – sportoviště se speciálním povrchem 2,3 

OT2 tělovýchova a sport - sportoviště s povrchem travnatým nebo 
mlatovým 

4,5 

UZ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PROSTRANSTVÍ PRO MĚSTSKOU ZELEŇ 

UZ1 veřejně přístupná prostranství pro městskou zeleň 6, 7, 8, 9, 10 

Z KRAJINNÁ ZELEŇ  

Z krajinná zeleň 11,12 

D DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

DS silniční doprava 13, 14, 15, 16b 

Z důvodu přehlednosti jsou označeny i liniové stavby technické infrastruktury. 

T TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

TI-V vodní hospodářství 21, 22 

TI-TE energetika 23, 24 

 
Pro jednotlivé plochy je podle charakteru jejich využití stanoven podíl zeleně a jejich zastavěnost. 
Jednotlivé prvky prostorové regulace staveb vyplývají z konkrétních požadavků např. výška oplocení 
vlastního areálu a jednotlivých sportovišť.  
Požadavky na materiálové složení odpovídají situování lokality v přírodním prostředí mimo městskou 
zástavbu, a proto jsou navrženy tradiční přírodní materiály – kámen, dřevo, keramická střešní taška 
apod. Tomu odpovídá i navržený poměr stran pro regulaci půdorysného rozsahu zástavby. 
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D.3 Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb 
veřejné infrastruktury 

D.3.1 Dopravní infrastruktura 

Stávající stav 

Základní systém veřejné dopravní infrastruktury (dále jen VDI) zůstává v řešeném území nezměněn. 
Příjezd ze severní strany je veden po ulici Osmek (Křivá), která rovněž umožňuje přístup k lokalitě 
rodinných domů, k areálu závodu Interlov a k rozptýlené zástavbě na hranici lesa. Na této komunikaci 
nejsou v současné době žádné veřejné parkovací plochy (kromě panelového provizoria u vjezdu do 
areálu Interlov). Uvedená ulice leží již mimo řešené území, je z ní však jediný přístup k severní části 
malé zahrádkářské lokality – po nezpevněné polní cestě, která zůstane zachována.  

Příjezd z jihu je umožněn po ulici Bezručově, která v současnosti obsluhuje zejména areál Velké 
laguny (tj. přírodní koupaliště), obě zahrádkářské lokality a také menší areál ornitologické 
(a biologické) stanice, umístěný z jižní strany, západně od Malých lagun. Kapacitní parkoviště je 
umístěno v blízkosti Velké laguny (v současnosti zčásti blokováno skateparkem, který je navržen 
k přemístění do in-line areálu), další parkovací místa jsou na rozhraní obytné zástavby a parku 
Michalov. Výjimečně, při velkých akcích (např. dračí lodě, kdy je uváděno až 1 000 návštěvníků) je 
umožněno parkování na travnaté ploše jižně od areálu technických služeb. 

Oba příjezdy jsou kategorie místní komunikace, oba jsou nyní slepé, přičemž ulice Bezručova je 
zakončena parkovištěm (po přemístění stávajícího mobiliáře s kapacitou cca 150 míst) a 
ulice Osmek – Křivá může být časem zaokruhována v rámci vznikajících dvou obytných 
souborů. 

Objekty dopravní vybavenosti 

Objekty dopravní vybavenosti (např. zastávky hromadné autobusové dopravy) se v území nevyskytují. 

Doprava v klidu, odstavná stání 

Počet parkovacích a odstavných stání v lokalitě je v současné době dostatečný, záchytné parkoviště 
na západní straně lokality pojme cca 100 osobních automobilů, další parkoviště u zahrádek má 
kapacitu cca 150 osobních automobilů - jeho kapacita je při běžném provozu naplněna maximálně 
z jedné třetiny. Při velkých akcích mohou být sice nároky na možnosti parkování řádově překročeny, 
tyto extrémy jsou však řešeny odkloněním dopravy do jiných částí města. 

Cyklistická doprava 

Hlavní nadřazené (dálkové a regionální) cyklistické trasy jsou vedeny mimo řešené území (jižně na 
levém břehu Bečvy je vedena tzv. Jantarová stezka – cyklostezka Bečva). 

Pro řešené území mají větší význam místní trasy než trasy dálkové. V ulici Osmek je vedena stávající 
cyklotrasa, která je napojena na cyklostezku trasovanou západně od řešeného území. Tato se 
napojuje přes lávku U tenisu na cyklostezku Bečva a Jantarovou stezku. 

Pěší doprava, turistika 

V řešeném území jsou pěší trasy a cyklotrasy pouze v západní části. 

Ostatní druhy dopravy 

Nevyskytují se. 

 

Návrh 

Vzhledem k tomu, že od doby zahájení prací na konceptu Regulačního plánu v roce 2010 došlo ke 
změnám v území z hlediska dopravní infrastruktury je nově posuzována potřebnost další lávky 
v území, trasování cyklostezky a šířkové uspořádání v ulici Bezručova. 
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Z hlediska koncepce dopravní infrastruktury byla v území řešena problematika: 

• přemostění Bečvy a vyřešení předprostoru lávky (17, 18, 19) ve třech variantách z hlediska 
způsobu využití (1,2,0) 

• oddělení pěší, cyklistické a silniční motorové dopravy (16a, 16b) v ulici Bezručova 

o plocha 16a (západní začátek řešeného území - úsek od navrhované lávky po napojení na 
křižovatku se stávající cyklostezkou vedoucí k lávce U tenisu) je řešena v pěti variantách 
v hlediska šířkového uspořádání ulice Bezručova  

o plocha 16b je řešena invariantně 

• řešení dopravních ploch v ploše hromadné rekreace a sportu v přírodním prostředí (13, 14, 
15),  řešeno invariantně 

Usnesením zastupitelstva města  č. 778/27/5/2017 ze dne 24.4.2017 byla vybrána pro řešení 
varianta 0 změny č. 2 ÚPm Přerova (v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou stezku 
s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu). Plocha přemostění řeky Bečvy (rezerva pro 
přemostění) zůstává v souladu se stávajícím vymezením. 
V návrhu regulačního plánu je řešena již pouze plocha 16b (komunikace pro pěší a cyklisty) 
a dopravní plochy v ploše hromadné rekreace a sportu v přírodním prostředí (13, 14, 15). 

 

D.3.1.1 PŘEMOSTĚNÍ BEČVY (BAYEROVA - BEZRUČOVA)  
 
Varianta 0 – bez lávky: 

• počet přemostění Bečvy je v řešené lokalitě dostačující, stávající lávky dostatečně obsluhují 
území jak pro pěší, tak i cyklistickou dopravu. Doplnění uvažované lávky se vzhledem 
k frekvenci přemostění v tomto území jeví jako nadbytečné. 

• lávka u tenisu navazuje na cyklistické a pěší trasy v území, po rekonstrukci umožňuje 
i havarijní pojezd. Rekonstruovaná lávka u tenisu představuje páteřní dopravní spojení přes 
řeku Bečvu v řešeném území. Lávka navazuje na rekreační plochu – Laguna Přerov. 

 

D.3.1.2 ŘEŠENÍ ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ULICE BEZRUČOVA 

Koncepci řešení šířkového uspořádání ulice Bezručova předcházelo posouzení trasování cyklistické 
dopravy v území.  

Trasa cyklistické stezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu: 

Trasa v územním plánu města kopírovala původně navrhované propojení místní komunikací (dříve 
tzv. východní spojka); navržená trasa kopíruje stávající účelovou cestu k zahrádkové kolonii 
a propojuje tuto laguny s navrhovanou plochou hromadné rekreace a sport v přírodním prostředí (RS) 
přes plochu nadregionálního biocentra mimo ochranné pásmo NPR Žebračka. Je předpoklad, že nově 
vzniklé propojení výše uvedených cyklotras a cyklostezek bude hojně využíváno. Mimo území 
řešeného RP - bude předmětem 2. změny ÚPm Přerova  

Trasa cyklistické stezky - souběhu s komunikací v ul. Bezručova: 

S cyklistickou stezkou se v územním plánu počítalo od brány do Michalova v souběhu s ul. 
Bezručovou; prostor kolem oplocení parku je pro vedení pěších a cyklistů mimo vozovku 
nedostatečný. Zhotovitel proto navrhoval varianty trasování A-E podmíněné přesunutím plotu. 
Prioritou řešení v ulici Bezručova bylo navrhnout trasu chodníku zejména s ohledem na maminky 
s kočárky a děti.  

Byla prověřována alternativa vedení cyklistické stezky podél řeky v trase stávající „polní´ cesty. Tato 
cyklostezka by neplnila svou funkci, cyklisté směřující k plochám rekreace budou volit nejkratší cestu 
a ta je po ulici Bezručova, případně přes lávku U tenisu. Není žádný důvod pro její trasování podél 
řeky, území je písčité, náklady na realizaci by byly vysoké a je žádoucí respektovat funkci biokoridoru 
K 143. Vzhledem k tomu je řešeno umístění cyklostezky do ulice Bezručova.  
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Usnesením zastupitelstva města  č. 778/27/5/2017 ze dne 24.4.2017 byla vybrána pro řešení 
varianta 0 změny č. 2 ÚPm Přerova (v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou stezku 
s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu). 

 

 

D.3.1.3 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PLOCH V PLOŠE HROMADNÉ REKREACE A SPORTU 

 V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ  

Doprava v klidu, odstavná stání 

V řešeném území je navrženo nové parkoviště pro sportoviště (severní část lokality 100 míst). Je tím 
eliminován případný nedostatek parkovacích míst). 

Pěší doprava, turistika 

Nové pěší trasy nebudou primárně využívány pro turistiku (i když je zde poměrně silná vazba na NPR 
Žebračka), ale spíše pro zpřístupnění sportovišť v lokalitě. Hlavní úseky komunikace jsou navrženy 
v kategorii „účelová komunikace do šířky 3,5 m“,  

Materiálově bude komunikace řešena následovně: hlavní trasa bude zpevněna např. betonovou 
zámkovou dlažbou (bez zkosených hran) ve zvolené barevnosti, ostatní, boční trasy v přírodní 
barevnosti. 

Připojení lokality na místní komunikaci bude řešeno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. 

D.3.2 Technická infrastruktura 

D.3.2.1   VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (TI-V)  

D.3.2.1.1.   Zásobování vodou  

Stávající stav 

Na okraji zájmového území je vybudovaný vodovod. Pro řešené území je zapotřebí navrhnout 
vodovod. 

Výpočet množství potřeby vody.  

Pro potřeby řešení území byly provedeny výpočty potřeby vody. 

tab. 1 - Potřeba vody Q  

Roční 
potřeba 
vody 
[m3/rok] 

Q roční 

[m3/rok] 

Q 
měsíční 

[m3/měs] 

Q denní 

[m3/d] 

Qd max 

[m3/d] 

Q 
hodinová  

[l/s] 

Qh max 

[l/s] 

Celkem 4894,4 407,9 13,2 19,8 0,3 0,4 

Koeficient nerovnoměrnosti je kd = 1,5 a kh = 1,8. 

V novém areálu se uvažuje s potřebou pitné vody. Výpočet potřeby pitné vody pro pití, pro hygienické 
účely a pro přípravu jídel je stanovena dle vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kde jsou pro navrhovanou 
stavbu stanoveny směrná čísla roční potřeby vody, a to v m3/pracovníka/rok. 

Potřeba vody pro požární zabezpečení 

Potřeba vody pro požární zabezpečení území a staveb: 
Vnější odběrná místa: Q = 25,0 l/s 
Vnitřní odběrná místa: Q = 0,3 l/s 

Zdroj vody a nároky na zdroj vody 
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Veškerá vypočtená potřeba pitné vody bude zajištěna z veřejného vodovodu DN 80, který je situovaný 
podél ulice Osmek v prostoru podél plánované stavby nového areálu. Pro odběr vody bude 
s dodavatelem – VaK Přerov, a.s. uzavřena Smlouva na dodávku pitné vody. 

Návrh  

Je navržena trasa vodovodního řadu (TI-V 22) pro možnost napojení navrženého areálu vedený 
podél severojižní osy a zaokruhování vodovodního systému na stávající vodovod v ulici Bezručova. 
Trasa bude využita pro kropení zelených ploch hřišť, očistu zpevněných ploch, připojení pítek atd. 

D.3.2.1.1. Odvádění splaškových a dešťových vod  

Stávající stav 

V blízkosti území je situovaná jednotná kanalizace. Tato je vedena od křižovatky ulic Osmek a Křivá, 
a vede v souběhu s ulicí Osmek směrem k sídlišti Žebračka. Pro řešené území je zapotřebí navrhnout 
kanalizaci. 

Výpočet množství odváděných splaškových a dešťových vod. 

 
a) Splaškové a tukové odpadní vody – množství 

Výpočet množství splaškových a tukových odpadních vod je proveden pro navrhované parametry 
výstavby. Množství splaškových odpadních vod se rovná spotřebě vody pro pití a hygienické účely. 
Množství tukových odpadních vod se rovná potřebě vody pro přípravu jídel (viz. tabulka 1). 

Lapač tuku 

Na ležatém svodu tukové kanalizace z kuchyně a výdeje stravy a bufetu bude osazený lapač tuku 
k zachycení olejů a tuků z přípravy jídel a z mytí nádobí. Lapač je dimenzovaný pro předpokládaný 
počet jídel ve výdejně 270 ks/den. 

 
b) Dešťové vody -  množství 

Výpočet množství dešťových odpadních vod je proveden pro navrhované parametry výstavby dle 
vyhlášky číslo 428/2001 Sb. Výpočet množství dešťových vod je proveden výpočtem dle vzorce: 

Q = S  .  i  .  ψ   (m3)  

kde S = odvodňovaná plocha (m2) 

 i = dlouhodobý roční srážkový úhrn (m/m2/rok) 

 ψ = součinitel odtoku 

Hodnota dlouhodobého ročního srážkového úhrnu je stanovena ve výši 665mm podle tabulky (viz níže) 
při nadmořské výšce území města Přerov 210 m n. m. 

 

 

tab. 2 - Množství dešťových vod - odhad 

skupina 
 

povrch S (m2) ψ Sred (m
2) 

A 
zastavěné a těžce 
propustné 
zpevněné plochy 

Zastavěná plocha - 
střecha 2362,5 

0,90 
2126,3 

Dlážděné plochy 
parkovišť  2152,5 1937,3 

Součet  - 4063,6 

Dlouhodobý roční srážkový úhrn (m) 0,665 

Roční množství odváděných dešťových vod  (m3) 2702,3 
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Pro dimenzování jednotlivých stok dešťové kanalizace a objektů na stokách se používá výpočtového 
vzorce dle ČSN 75 6101. 

Voda ze zpevněných ploch a chodníků bude odváděna do zelených ploch. V komunikaci pro 
automobilovou dopravu budou ve zpevněné krajnici osazeny dešťové žlaby, voda ze žlabů bude 
odvedena do volného půdního prostoru mimo zastavěné území. Dešťová voda ze střech objektů 
a z parkovišť bude svedena do jednotné kanalizace. 

Návrh  

Je navržená nová stoka jednotné kanalizace (TI-V 21) podél severní příjezdové komunikace a nově 
navržené zástavby. Nová trasa je vedena od objektu polyfunkčního centra v délce cca 290 m, na ní 
navazuje čerpací stanice a výtlačné potrubí délky 83 m podél severní příjezdové komunikace 
(umístěná v zeleném pásu mezi komunikací a navrhovanými parkovišti).  

Splaškové vody budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci v ulici Osmek. 

D.3.2.2 ENERGETIKA (TE)  

D.3.2.2.1. Zásobování zemním plynem  

Stávající stav 

Při východním a severním okraji území je vedeno potrubí STL plynovodu. Ze severní trasy plynovodu, 
u křižovatky ulic Osmek a Křivá, potrubí odbočuje a vede k areálu Střední zemědělské školy. Trasa 
plynovodu vedoucí při východní straně území (v okraji parku Michalov) se před ulicí Bezručova lomí 
a dál vede při jejím souběhu směrem na východ. Plynárenské zařízení je ve správě SMP Net, s.r.o. 
Tlaková úroveň dle provozovatele je 0,4 MPa. 

tab. 3 - Potřeba množství plynu 
Příkon 
plyn [kW] 

Příkon plyn 
[m3/h] max/min 

Příkon plyn 
[m3/rok] 

75 9 / 0,9 5880 

Koeficient nerovnoměrnosti je k = 1,5. 

Návrh 

V novém areálu bude zemní plyn používaný pro vytápění a přípravu teplé vody. Navržený celkový 
příkon spotřebičů na zemní plyn je 75 kW. 

Množství zemního plynu je: 

Roční – 5 880 m3/rok  

Maximální hodinové – 9 m3/h  

Minimální hodinové – 0,9 m3/h 
 
Napojení staveb v ploše OP1 je řešeno samostatnými plynovodními přípojkami ze stávajícího STL 
plynovodního řadu vedeného podél komunikace Osmek – Křivá (severní hranice řešeného území). 
 

D.3.2.2.2. Elektrická energie  

Stávající stav 

V řešeném území se nachází stávající nadzemní vedení vn 22 kV ve správě energetiky ČEZ a.s,.  

Návrh 

Přeložka vedení vn 

Stávající nadzemní vedení vn 22 kV by křížilo plánovanou výstavbu sportovišť. Z tohoto důvodu 
a zároveň pro zajištění bezpečnosti osob je nutné stávající vedení přeložit do země, a to od 
stávajícího podpěrného bodu u odbočky vedení k trafostanici PR_3441 na p.č.6838 ležící mimo 



 

22 

 

zájmové území po stávající podpěrný bod č. 49 v místě odboček k trafostanicím PR_3452 a PR_9383 
na p.č. 6820/1 až p.č.6820/18 ležících taktéž mimo řešené území. Přeložku provést kabelovým 
vedením uloženým do země v místech mimo stavební objekty umístěné v řešeném území. Severně od 
řešeného území uložit vedení s ohledem na plánovanou výstavbu rodinných domů. 

Nové distribuční rozvody nn a přípojky nn 

Upravená trafostanice PR_3452 bude využita jako zdroj elektrické energie pro napojení stavebních 
objektů v řešeném území. Rozvody nn provést kabelovým vedením uloženým v zemi i mimo řešené 
území, a to od trafostanice stojící na p.č. 6824/12, přes parcelu č. 6822 a přes ulici Křivou do 
zájmového území.  

• rozvody nn provést v napěťové soustavě 3 PEN AC 50Hz 400/230V / TN-C  

• pro potřebu novostaveb zajistit příkon Pp - 170 až 200 kW 

Z distribučního vedení nn 0,4 kV se jednotlivými přípojkami nn napojí přes fakturační měření elektrické 
energie stavební objekty řešeného území a nové rozvody veřejného osvětlení. 

Elektroinstalace stavebních objektů 

Mimo běžné stavební elektroinstalace ve stavebních objektech bude řešeno i napojení zařízení 
technologie stravování (topení a ohřev TUV se předpokládá zemním plynem). Z elektroinstalace 
vybraných objektů budou napojeny rozvody venkovního osvětlení okolo stavby, osvětlení parkovišť 
a osvětlení hřišť. Návrh elektroinstalace provést podle příslušných ČSN EN. 

Je navrženo přeložení stávajícího nadzemního vedení vn 22 kV do kabelového vedení vn (TI-TE 24) 
v délce 627 m a přeložka vedení nn (TI-TE 23) , úprava stávající stožárové trafostanice PR_3452 
22/0,4 kV, nové distribuční vedení nn 0,4 kV od zdroje PR_3452  zemním kabelem pro napojení 
areálu; požadovaný příkon pro potřebu areálu Pp  170 až 200 kW, délka 124,5 m. 

 

D.3.2.2.3. Veřejné osvětlení (dále jen VO) 

Stav 

Stávající VO ulice Křivé je nevyhovující, musí být demontováno. Nové osvětlení bude navrženo podle 
ČSN EN, v provedení výbojkovými svítidly na parkových či uličních stožárech. Rozvody budou 
realizovány kabelovým zemním vedením uloženým podél komunikace ulice Křivé, a to z její jižní 
strany. Rozvody VO nutno napojit na nové rozvody energetiky přes rozvaděč s fakturačním měřením. 
Na rozvody VO budou napojeny i rozvody VO nových pěších komunikací a cyklistických stezek 
v řešeném území. Nové VO se nebude propojovat se stávajícími rozvody VO v okolí. 

Návrh 
•  nové rozvody a osvětlení podél komunikace v ulici Křivá  

•  nové rozvody a osvětlení pěších a cyklistických komunikací 

•  nový měřený zdroj el. energie pro nové VO napojený na rozvody energetiky. 

 

D.3.2.3 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

V řešeném území je podél stávající komunikace ul. Křivé uloženo vedení SEK Telefonica O2, které je 
ukončeno v severovýchodní části řešeného území. Stávající vedení SEK O2 Telefonica ČR a.s. je 
nutno při výstavbě území respektovat. Předpokládá se, že z těchto rozvodů budou provedeny 
jednotlivé přípojky SEK do navrhovaných stavebních objektů v řešeném území.  
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D.4 Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Z HLEDISKA HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 

NPR Žebračka 

Národní přírodní rezervace Žebračka (Vyhláška MŽP ČR č. 265/2007 Sb.) se nachází na pravém 
břehu řeky Bečvy při severovýchodním okraji města Přerova. Současná rozloha NPR Žebračka je 234 
ha. Hlavním předmětem ochrany je komplex převážně lesních ekosystémů (lužních lesů, včetně 
vodního toku Strhance, a jejich přechodů k jiným typům smíšených listnatých lesů), vázaný na reliéf a 
geologický podklad terasy řeky Bečvy, vyznačující se vysokou rozmanitostí typických i ohrožených 
druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. 

Podle geomorfologického členění je území Žebračky součástí provincie Západní Karpaty. Reliéf je 
rovinatý, místy se sníženinami celoročně suchých nebo jen občas zvodňovaných, původně průtočných 
říčních koryt. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 208–214 m n.m.  

Rezervace leží na údolní terase řeky Bečvy, tvořené štěrkopísky pleistocenního až holocenního stáří, 
které jsou překryty povodňovými hlínami. V podloží kvartérních sedimentů leží neogenní sedimenty 
spodně bádenského stáří. Vyšší části tohoto souvrství jsou reprezentovány písčitými slíny, vápnitými 
jíly a písky. Podložím sedimentárního neogenního komplexu jsou devonsko-spodnokarbonské horniny 
paleozoika.  

Území NPR patří do klimatické oblasti teplé T2. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C, průměrný 
roční úhrn srážek 627 mm. NPR je odvodňována řekou Bečvou, jejíž tok je regulován. Západní částí 
rezervace protéká elektrárenský náhon Strhanec, drobný neupravený vodní tok.  

NPR Žebračka představuje unikátní zbytek původně rozsáhlých lužních lesů údolní nivy řeky Bečvy. 
Podíly dřevin se v některých částech blíží přirozené skladbě, která se zde vyvinula bez zásahu 
člověka a je tvořena starými duby, lípami, javorem klenem (Acer pseudoplatanus), j. mléčem (Acer 
platanoides), habrem obecným (Carpinus betulus), na vlhčích místech převládají jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior), olše, topoly a vrby. Z jehličnanů zde roste modřín opadavý (Larix decidua) 
a místy nevhodně zavedené smrky a borovice. Keřové patro je velmi dobře vyvinuto a tvoří ho 
především svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana) a střemcha obecná 
(Prunus padus). Bylinné patro tvoří květena lužního lesa charakteristická stykem prvků karpatské, 
panonské a středoevropské květeny. Typickými zástupci jsou kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) 
a kyčelnice cibulkonosná (D. bulbifera), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), konvalinka vonná 
(Convallaria majalis), křivatec žlutý (Gagea lutea) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis). 
Dominantní rostlinou druhého jarního aspektu, která charakterizuje celé území i vůní, je česnek 
medvědí (Allium ursinum).  

Rezervace je křižovatkou ptačích tahů i hnízdištěm celé řady taxonů. Ze vzácnějších a zajímavějších 
lze uvést čápa černého (Ciconia nigra), potápku malou (Tachybaptus ruficollis), včelojeda lesního 
(Pernis apivorus), chřástala vodního (Rallus aquaticus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a jiné. Mezi 
zvláště chráněné savce žijící a lovící v NPR patří netopýr velký (Myotis myotis), n. dlouhouchý 
(Plecotus austriacus), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a plch velký (Glis glis).  Velmi 
zajímavé jsou některé taxony měkkýšů. Zatímco dvojzubka lužní (Perforatella bidentata) je význačným 
lužním prvkem, karpatský endemit vlahovka karpatská (Monachoides vicina) pochází z hor. Z druhů 
periodických bažin zde byli nalezeni levotočka bažinná (Aplexa hypnorum) a svinutec běloústý (Anisus 
leucostomus). Náhon Strhanec obývají i 2 vzácné druhy velkých mlžů – velevrub tupý (Unio crassus) 
a velevrub malířský (Unio pictorum). Podařilo se potvrdit i výskyt vzácných korýšů žábronožky sněžní 
(Siphonophaes grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). V náhonu Strhanci bylo zjištěno 19 druhů 
ryb. Na systém vodních tůní je vázána celá řada obojživelníků, např. čolek obecný (Triturus vulgaris), 
č. velký (T. cristatus) a kuňka obecná (Bombina bombina).  

Okolí NPR a blízkého městského parku Michalov je tradiční klidovou zónou města Přerova. Rezervací 
vede modře značená turistická a současně naučná stezka. NPR Žebračka je v rámci připravované 
soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality Bečva-Žebračka.  

Pozn.: pramen CHKO Litovelské Pomoraví. 
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Park Michalov 

Park se nachází v jihovýchodní části města Přerova, na pravém břehu řeky Bečvy. Původně byla tato 
lokalita součástí blízkého lužního lesa Žebračka, od níž ji přirozeně oddělovala slepá ramena řeky 
Bečvy, potok Koželužka, křoviska a bažiny. Kolem nynějšího areálu vedla cesta do Žebračky 
a blízkých zahrad a ve středověku také k pozemkům zdejšího majitele panství, který je však často 
pronajímal k těžbě dřeva. Pojmenování Michalov je tradičním názvem pro tuto oblast. Jeho odvození 
je buď ze jména údajného majitele lesa, klášterního kostela svatého Michala na Šířavě, nebo i podle 
kapličky nebo sochy sv. Michala při cestě do Žebračky. 

Roku 1870 město začalo s výstavbou hostince v lesa Michalov. Od r. 1878 byl michalovský hostinec 
pronajat Akciovému pivovaru v Přerově. Obliba Michalova jako výletního místa rostla a vysoká 
návštěvnost umožňovala další aktivity. V roce 1880 zde probíhaly slavnosti „Radhoště“, v následujícím 
roce zde cvičili přerovští Sokoli. V r. 1888 tady uspořádal závod klub velocipedistů Přerova. 

V r. 1892 byla vybudována, v místech starého hostince, nová restaurace, která lépe vyhovovala 
zvýšeným zájmům obyvatelstva. Později byl vedle restaurace vybudován dřevěný altán. Roku 1890 
podal přerovský lékárník a radní Psota návrh, aby byl Michalov přeměněn na moderní park, jehož 
realizace a údržba by byla placena z fondu města. 

Tento návrh byl však realizován až o několik let později. 

Okrašlovací spolek, založený v r. 1879 v Přerově, v jehož čele stál Dr. Riedl, se zasloužil 
o zvelebování Michalova. V r. 1903 pověřil pražského architekta Františka Thomayera zpracováním 
návrhu parku. 

V lednu 1904 byl vyhotoven návrh a ještě v tomtéž roce město přikročilo k realizaci. Architekt, jenž byl 
ovlivněn francouzským stylem, navrhl pro park velké množství květin, přesné ornamenty, lemovky 
doplněné květinami, keři a stromy s výraznými korunami. Zvláštností přerovského parku je, že byl 
vybudován v místech původně lužního lesa. Na této lokalitě vznikla hlavní květná promenáda, 
uprostřed předělená vodotryskem. Kolmo na kolonádu byla umístěna francouzská květnice. Při 
tělocvičné slavnosti Spolku paní a dívek, bylo slavnostně otevřeno květinové korzo. 

V r. 1905 byl park nazýván „chloubou Přerova“ a brzy po svém založení se stal nejkrásnějším, 
nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším místem našeho města. 

V r. 1912 byl vybudován hudební pavilon. Ve dvacátých letech byla v závěru kolonády slavnostně 
odhalena kamenná mohyla s reliéfem Jana Husa od sochaře Julia Pelikána. Obrovské množství 
květeny, každoročně se vysázelo až 60 000 výpěstků, si vyžádalo v letech 1921 - 1928 výstavbu 
skleníků. Vybudován byl také palmovník, jenž byl slavnostně otevřen 28. října 1928 a v dalších letech 
bylo ještě zřízeno rozárium a alpinum. 

Po zřízení městského parku Michalov počet jeho návštěvníků vzrostl. Nárůst si vyžádal také rozšíření 
restaurace. V r. 1936 byla v prostoru parku pořádána Středomoravská výstava s řadou pavilonů 
a s tehdy aktuální padákovou věží. Přerované považovali svůj park za místo zábavy a odpočinku. Po 
promenádě se procházely davy lidí, nedělní koncerty se staly tradicí.  

Ve 30. letech se ale objevily první negativní zprávy o parku. Bylo kritizováno vandalství, poškozování 
květin a trávníků, kritika byla rovněž na špatné hospodaření v zahradnictví. Po 2. světové válce byla 
v parku zřízena dětská železnice.  

K radikálním krokům bylo přistoupeno v šedesátých letech minulého století V r. 1968 byla provedena 
generální oprava restaurace, což mělo za následek necitlivé odstranění některých významných 
výzdob budovy, jako např. původní členění fasády, štukovou výzdobu sálu atd. Před budovou vznikla 
předzahrádka s osvětlením. V 70. letech vzniklo dětské hřiště, byly vyasfaltovány komunikace v parku, 
zboural se palmovník a část skleníků, zmizela unikátní alpinka, většina záhonů zarůstala trávou 
a dobový mobiliář skončil v kovošrotu. Devastace parku pokračovala z důvodu nezájmu města. Díky 
tomu upadal i zájem obyvatel o park jako zábavní, kulturní a sportovní centrum města. Nakonec se 
pro veřejnost uzavřela i restaurace. 

Po listopadu 1989 se město Přerov opět vrátilo do role vlastníka a správce parku. V r. 1992 byl park 
Michalov vyhlášen za kulturní památku. 
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V parku jsou umístěny různé plastiky. Napravo od vstupu do parku z Máchovy ulice je umístěna busta 
Jiřího Sumína (Amálie Vrbové) z r. 1968. O několik metrů dál jsou naproti sobě umístěny dvě busty – 
přerovského malíře Augustina Mervarta a bronzová busta Josefa Bajáka z r. 1982. 

Počátkem r. 2000 přerovští zastupitelé schválili dlouhodobý dokument “Program regenerace a rozvoje 
městského parku Michalov“ a zavázali se k zásadní rekonstrukci parku. Bylo vyměněno veřejné 
osvětlení, zrekonstruována odvodňovací kanalizace, vybudovány nové komunikace, vyměněny lavice 
a odpadkové koše, oplocení. Byly vysázeny stovky dřevin a v r. 2003 bylo dokončeno nové dětské 
hřiště. 
 
 

ÚSES 

Řeka Bečva je nositelem nadregionálního biokoridoru K 143, který reprezentuje dva základní typy 
ekosystémů v ose vodní a ose nivní. Biokoridor K 143 byl upřesněn územním plánem Přerova, a to 
včetně vložených lokálních biocenter. Východně od řešeného území je Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje vymezeno regionální biocentrum 164 - Žebračka, které bylo upřesněno 
v územním plánu Přerova. Biocentrum  se nachází mimo území řešeném regulačním plánem. 
Skladebné části místního (lokálního) ÚSES se v návaznosti na území řešeném regulačním plánem 
nenachází. 

Územní systém ekologické stability je v území řešeném regulačním plánem dotčen pouze v případě 
varianty "1" a "2". V případě varianty "0", tedy bez přemostění, není ÚSES řešením regulačního plánu 
dotčen, a to v žádné hierarchické úrovni (lokální, regionální nebo nadregionální).  

ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
který udržuje přírodní rovnováhu a představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do 
funkčního celku s cílem zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů a stabilizačně působit na okolní 
antropicky narušenou krajinu. Varianta "0" regulačního plánu nepředstavuje pro funkčnost ÚSES 
žádné omezení, protože do žádných skladebných částí nezasahuje. Varianta "1" a "2" navrhuje kolmé 
přemostění řeky Bečvy, a tím kříží biokoridor K 143. Vzhledem k navrhovanému řešené varianty "1" 
nebo i varianty "2", které představuje přemostění stávající řeky z úrovně zvýšeného terénu nad 
hladinou vodního toku nebude vytvořena bariéra, která by omezila konektivitu biokoridoru K143. 
Plošný rozsah předpolí mostní konstrukce nebude, vzhledem k dostatečným stávajícím parametrům 
biokoridoru, negativním zásahem do funkčnosti biokoridoru.  

Z vlastní podstaty navrhovaného řešení však nulová varianta vychází nejpříznivěji, neboť skladebné 
části nejsou dotčeny vůbec. O něco větší potenciální dopad má varianta "1", která navrhuje 
přemostění lávkou pro pěší a cyklisty. Potenciálně největší dopad má varianta "2", a to z důvodu 
většího rozsahu předpolí přemostění, neboť tato varianta navrhuje pojízdnou lávku.  

Z uvedeného vyplývá, že srovnání variant a jejich dopad do funkčnosti ÚSES je srovnatelné. Žádná  
z variant nenaruší konektivitu biokoridoru a nenaruší jeho funkčnost ÚSES takovým 
způsobem, aby byla omezena. 

 

Přírodní podmínky: 

Klimatické podmínky: území spadá do kategorie oblastí teplých, s počtem 50 – 60 slunečných dnů 
(počet jasných dnů je 40 – 50). 

Průměrná roční teplota činí 8,6 °C, roční průměr srážek činí 654 mm, max. úhrn srážek v červenci je 
88 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 35 – 40. 

Převládající směry větrů, dle údajů Hydrometeorologického ústavu, jsou jižní (méně SZ, SV a JV). 
Výskyt bezvětří je poměrně častý a má nepříznivý dopad na vznik inverzí, zvláště v podzimních 
a zimních měsících. 

Geologie a geomorfologie: území se nachází na SV Přerova, v těsné blízkosti řeky Bečvy, v její údolní 
nivě. Nadmořská výška se pohybuje okolo 210 m n.m. Jedná se o rovinaté území s lokálními 
sníženinami v části zahradních kolonií a v prostoru lagun. 
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Vzhledem k výše uvedenému konstatujeme, že se jedná o krajinářsky, přírodovědecky, 
vodohospodářsky, lesnicky i rekreačně o mimořádně významnou oblast. 

 

Ochrana přírodních a kulturních hodnot území výše popsaných je v návrhu zajištěna 
následujícím způsobem: 

- návrhem zeleně  (% podíl zeleně, charakter zeleně) 
- návrhem ploch pro volnočasové aktivity a jejich využitím  
- trasováním pěších a cyklistických stezek  
- stanovením plošné a prostorové regulace staveb  
- materiálovou skladbou. 

 

D.5 Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 

Ochrana příznivého životního prostředí je v návrhu zajištěna opatřeními uvedenými v kap.1.B. textové 
části. Vycházejí ze závěrů hodnocení SEA a NATURA a limitů v území. 

Závěry hodnocení SEA: 

Obecně pro všechny zastavitelné plochy:  

• v konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých návrhových ploch na zastavitelných 
plochách preferovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF, 

• při konkrétním řešení jednotlivých návrhů regulačního plánu maximálně respektovat hledisko 
ochrany krajinného rázu,    

• před zahájením výstavby na současných plochách ZPF provést opatření k zabránění 
znehodnocení ornice, plochy nevyužité pro výstavbu užívat dále jako ZPF, 

• u všech zastavitelných ploch v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala 
negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, 

• u zastavitelných ploch v blízkosti dopravních ploch prokázat splnění hygienických limitů hluku 
pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.  

Plochy občanského vybavení O 

• u plochy OP1 (polyfunkční centrum) respektovat podmínky stanovené v urbanistické koncepci 
RP, respektovat ochranné pásmo kulturní památky, objekty a doprovodné plochy řešit tak, aby 
nebyl negativně ovlivněn krajinný ráz,  

• sportovní plochy a plochy bezprostředně navazující řešit tak, aby byl minimalizován negativní 
vliv na hydrický režim nivy řeky Bečvy. 

Plochy veřejně přístupných prostranství pro městskou zeleň UZ 

• plochy městské zeleně navrhnout tak, aby byly zvýšena hodnota krajinného rázu v území na 
přechodu od komponované krajiny parku Michalov k přírodním plochám NPR Žebračka, 

• výsadbami zeleně pohledově odclonit stávající zahrádkářské kolonie,   

Plochy krajinné zeleně Z  

• plochy krajinné zeleně navrhnout tak, aby byly tvořily přirozený přechod od urbanizované 
krajiny na okraji města Přerova k zemědělským a lesním plochám volné venkovské krajiny, 
k přírodním plochám v NPR Žebračka, 

• vlastní výsadby uskutečnit podle projektové dokumentace s přírodě blízkou druhovou 
skladbou dřevin (dle STG). 

Plochy dopravní infrastruktury DS 

• u návrhu přemostění Bečvy a vyřešení napojení lávky včetně řešení navazujících prostor 
preferovat variantu 0, tedy bez přemostění řeky Bečvy, 

• akceptovat návrh oddělení pěší, cyklistické a silniční motorové dopravy (16a, 16b) v ulici 
Bezručova   
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• při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované, resp. v 
územně plánovací dokumentaci vymezené, chráněné prostory definované platnými právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Hodnocení Natura stanovilo následující zmírňující opatření: 
• technické řešení kanalizace nesmí snižovat hladinu podzemních vod. Rovněž stavební objekty 

nesmí snižovat hladinu těchto vod, a proto by měly být ideálně řešeny bez suterénu, 
• pro všechny plochy řešené RP platí, že co největšímu objemu srážkových vod musí být 

umožněno vsakování,  
• načasování realizace jednotlivých záměrů by měla vyloučit negativní ovlivňování EVL a jejích 

předmětů ochrany (mimo jarní období) a minimalizovat riziko při kalamitních stavech (povodně). 

 

D.6 Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 

Ochrana veřejného zdraví a protipožární ochrana je v návrhu zajištěna opatřeními uvedenými 
v kap.1.B textové části a návrhem následující regulace:  
• vyloučení staveb, které by svým provozem narušovaly životní prostředí (např. provozy 

produkující znečišťující odpady a hluk)  

Uvedený požadavek zajistí slučitelnost s předpokládaným účelem využití areálu.  
 

D.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto 
stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území 
a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením 

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

• hlavní příčná osová komunikace S – J, včetně odpočinkových ploch (DS 15) 

• technická infrastruktura – kabelová přeložka vedení VN 22 kV (TI-E 24) 
• technická infrastruktura – kabelové vedení NN (TI-E 23) 
• technická infrastruktura - vodovod (TI-V 22) 

• technická infrastruktura - jednotná kanalizace vč. přečerpávací stanice a výtlačného 
potrubí (TI-V 21) 

• cyklostezka (DS 16b) 

  Jako hlavní cíl vymezení VPS je zajištění dopravní a technické infrastruktury pro budoucí 
využití celého komplexu, což zaručí jeho dostupnost a funkčnost.  

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Veřejně prospěšná opatření nejsou v řešeném území navrhována. 

STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 

Nejsou navrženy. 

ASANACE 

Nejsou navrženy. 
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D.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí 
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelní čísla pozemků, 
názvů katastrálních území a případně dalších údajů podle §5 odst. 
1 katastrálního zákona 

Nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit 
předkupní právo.  

 

E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

E.1. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu 
zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, 
kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady 
č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Zařazení BPEJ 
do jednotlivých tříd ochrany odpovídá vyhlášce č.  48/2011 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 
22. února 2011. 

Bonitované půdně ekologické jednotky 

Na větší části lokality se nachází zemědělská půda s vyšší třídou ochrany (BPEJ 3.58.00 s II. třídou 
ochrany), zbývající část lokality je zařazena do BPEJ 3.55.00 s IV. třídou ochrany. 

HPJ 55 Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na 
lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné 

HPJ 58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění 
příznivé 

Údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF 

viz tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

V území nejsou areály zemědělské prvovýroby, jedná se převážně o plochu orné půdy. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území není zpracována komplexní pozemková úprava (KPÚ).  

Síť zemědělských účelových komunikací 

Nebude dotčena síť obslužných komunikací. 

Investice do půdy 

V řešeném území není provedeno plošné odvodnění zemědělské půdy. 

 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami 
Regulačním plánem jsou vymezeny pozemky s rozdílným způsobem využití, které upřesňují využití 
rekreační plochy 01-1.33-RS/16,95 a 01-217-DP/0,46 navržené v Územním plánu města Přerova. 
Podrobně popsáno v kap. 1.B. textové části a kap. D odůvodnění. 
Předmětem řešení je návrh urbanistické koncepce plochy využití území pro hromadnou rekreaci 
a sport v přírodním prostředí.  
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Tato zahrnuje zejména: 
- návrh využití pozemků - umístění a prostorové uspořádání staveb, 
- návrh veřejných prostorů nejen pro dopravní obsluhu, ale i společenské zázemí, 
- návrh úprav jižní přístupové komunikace včetně přemostění řeky Bečvy , 
- návrh parkovacích ploch, 
- návrh komunikační sítě pro přímou obsluhu zástavby, 
- návrh vedení a připojení inženýrských sítí. 
 
Variantně jsou posuzovány pouze návrhy úprav jižní přístupové komunikace včetně přemostění řeky 
Bečvy. Problematické je trasování chodníku a stezky pro cyklisty. Při současném prostorovém 
uspořádání jej nelze bez záboru půdního fondu realizovat. Návrh řeší umístění ve variantách, které se 
však do velikosti záboru půdního fondu projeví minimálně. 
 

Plocha z hlediska způsobu využití  

Na základě urbanistické koncepce je plocha podrobněji členěna na plochy s rozdílným způsobem 
využití. Tato koncepce řešení vyplývá z projednaného konceptu řešení. Došlo pouze k sjednocení 
terminologie označování ploch s územním plánem.  

Plocha je podrobněji členěna na: 

• plochy občanského vybavení (1, 2, 3, 4 a 5) 

• plochy veřejně přístupného prostranství pro městskou zeleň (6, 7, 8, 9 a 10) 

• plochy krajinné zeleně (11, 12) 

• plochy dopravní infrastruktury (13, 14, 15 a 16b) 

Pozn. plocha zemědělská (mimo řešené území – o stávající zahradnictví bude plocha 01-1.33-
RS/16,95 následnou 2. Změnou ploch RP redukována). 
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Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit 

číslo 

kó
d 

fu
nk
č
ní

ho
 

vy
už

ití
 

ce
lk

ov
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vý
m
ě
ra

 
pl
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hy

 (
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) 

zábor ZPF podle 
jednotlivých kultur 

(ha) zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
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ov
ý 
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r 
Z

P
F

 
(h

a)
 

ne
ze

m
ě
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ls
ká

 p
ů
da

 
(h

a)
 

in
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st
ic

e 
do

 p
ů
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(a

no
/n

e)
 

po
zn

ám
ka

 

orná 
půda zahrady I. II. III. IV. V. 

1 OP 0,1365 0,1365         0,1365   0,1365   ne   

suma OP 0,1365 0,1365 0 0 0 0 0,1365 0 0,1365 0     

2 OT1 0,5619 0,5619     0,015   0,5469   0,5619   ne   

3 OT1 0,5128 0,5128         0,5128   0,5128   ne   

4 OT2 0,8875 0,8875     0,8875       0,8875   ne   

5 OT2 2,8833 2,8833     2,8833       2,8833   ne   

suma OT2 4,8455 4,8455 0 0 3,7858 0 1,0597 0 4,8455 0     

6 UZ1 0,0991 0,0991         0,0991   0,0991   ne   

7 UZ1 0,0644 0,0644         0,0644   0,0644   ne   

8 UZ1 2,7147 2,6745     2,2132   0,4613   2,6745 0,0402 ne   

9 UZ1 1,8767 1,8767     1,4775   0,3992   1,8767   ne   

10 UZ1 0,1212 0,1212     0,1212       0,1212   ne   

suma UZ1 4,8761 4,8359 0 0 3,8119 0 1,024 0 4,8359 0,0402     

11 Z 0,9257 0,9257     0,9257       0,9257   ne   

12 Z 0,9768 0,9768     0,5924   0,3844   0,9768   ne   

suma Z 1,9025 1,9025 0 0 1,5181 0 0,3844 0 1,9025 0     

13 DS 0,427 0,427     0,2822   0,1448   0,427   ne   

14 DS 0,0277 0,0277         0,0277   0,0277   ne   

15 DS 0,3399 0,3399     0,1392   0,2007   0,3399   ne   

16b DS 0,2499 0,2402     0,2414   0,0188   0,2499 0,0097 ne   

suma DS 1,8495 1,0661 0,0258 0 0,7199 0 0,3920 0 1.1016 0,7575   
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orná 
půda zahrady I. II. III. IV. V. 

suma 
bilancovaných 

ploch   13,6101 12,7865 0,0258 0 9,8357 0 2,9966 0 12,8220 0,7977     
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E.2. Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Do ploch PUPFL nezasahuje žádná plocha.  

F. Zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro 
které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí 

Regulační plán navrhuje pouze stavby nebo zařízení veřejné technické infrastruktury (kabelovou 
přeložku vedení VN 22kV, kabelové elektrické vedení NN, jednotnou kanalizaci s přečerpávací stanicí 
a vodovod).  

 

G. Údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické 
části 

TEXTOVÁ ČÁST RP: 

počet listů (stránek): 18 (32) 

GRAFICKÁ ČÁST RP: 

počet výkresů: 

II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES      1 : 2000 

II.2 ŠIRŠŠÍ VZTAHY       1 : 5000 

II.3   VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1 : 2000  

 


