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A .  Z Á K L A D N Í  Ú D A J E  

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Identifikační údaje objednatele 

Název: Statutární město Přerov 
Sídlo: Bratrská 34, 750 02 Přerov 
IČ: 00301825 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Lajtoch, primátor města 
Web: http://mu-prerov.cz 

Identifikační údaje zpracovatele 

Název: Kovoprojekta Brno, a.s. 
Sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
IČ: 46347011 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Cibulka, generální ředitel 
Web: http://www.kovoprojekta.cz 

Zpracovatelský tým 

Specializace: Firma: Projektant: 

Vedení obchodního  případu Kovoprojekta Brno, a.s. Ing. Rostislav Havlík 

Urbanismus, koordinace Kovoprojekta Brno, a.s. Ing. arch. Jaroslava Zezulová  

Urbanismus Kovoprojekta Brno, a.s. Ing. arch. Ivan Vojta 

Digitalizace Kovoprojekta Brno, a.s. Mil. Příleská, Tereza Stávková 

Příroda, krajina a ochrana ZPF AGERIS, s r.o.. 
Ing. Draga Kolářová, Svatava 
 Poláková, Ing. Michal Kovář 

Voda v krajině Ing. Jaromír ŘÍHA, CSc. 
Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. 
Ing. Renata Říhová 

Dopravní řešení UDI MORAVA s.r.o. Ing. Bedřich Nečas 

Zásobování vodou a odkanalizování VODING Hranice, spol. s r.o. 
Ing. Roman Pilař 
Ing. Jiří Kuča 

Životní prostředí Kovoprojekta Brno,a.s. 
Ing. Zdeněk Skoumal 
Bc. Petr Ženožička 

Zásobování plynem Kovoprojekta Brno,a.s. Eva Mifková, Ing. Karel Osvald 

Zásobování el. energií Kovoprojekta Brno,a.s. Stanislav Rosypal, Pavel Plhal 

Spoje Kovoprojekta Brno,a.s. Pavel Plhal 

Zásobování teplem Kovoprojekta Brno,a.s. Ing. Karel Osvald 
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A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území je vymezeno v rozsahu velmi členitého administrativního území města Přerova, které se skládá 
ze 14 katastrálních území ve 12 místních částech a části Přerov. Hranice katastrálních území korespondují s 
hranicemi místních částí, pouze místní část Penčice obsahuje dvě katastrální území, a to k.ú. Penčice a k.ú. 
Penčičky. 
 
katastrální území   plocha v ha (1991)               místní část 
Přerov celk.    5826,6901             
01     Přerov   2 155,7231   Přerov - město    
02    Předmostí      418,3590   Předmostí     
03   Lověšice u Přerova         203,4690   Lověšice        
04   Kozlovice u Přerova    215,5052   Kozlovice        
05    Dluhonice     435,2942   Dluhonice        
06   Újezdec u Přerova    263,0283   Újezdec       
07  Čekyně                 409,8017   Čekyně        
08  Henčlov     372,3355   Henčlov       
09     Lýsky         225,2202   Lýsky        
10     Popovice u Přerova    159,8346               Popovice       
11    Vinary u Přerova    286,6460   Vinary 
12  Žeravice         282,4006   Žeravice 
13 + 14       Penčice + Penčičky    399,0727   Penčice   
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B .  N Á V R H  Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  

B.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Zastavěné území města je vymezeno v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. Jeho hranice prochází po vnější hranici, případně po spojnici lomových bodů 
zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků v intravilánu, zahrnuje stavební proluky, 
pozemní komunikace, případně jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, 
ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území.    

B.2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT  

B.2 . 1 .  VŠEOBECNÉ Z ÁSADY ŘEŠENÍ  

Udržitelný rozvoj města je navržen jako postupné, ekonomicky a společensky zdůvodněné využívání 
potenciálu území, vycházející z jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou výsledkem 
historického vývoje. Cílem územního plánu je stanovení podmínek pro jejich ochranu, kultivaci a obohacování 
při úměrném, vzájemně koordinovaném rozvoji soustavy všech funkcí města a při dodržení zásady jejich 
vzájemné slučitelnosti. 

B.2 . 2 .  O CHRANA KULT URNÍ CH A CIV IL IZAČNÍCH HODNOT 

Město Přerov je možné v současném stavu hodnotit jako stabilizované, funkčně vyhovující prostředí pro život 
obyvatel bez výrazných problémů s výjimkou neúměrné dopravní zátěže kapacitně nevyhovujícího 
nedostatečného komunikačního systému. Město má přírodní zázemí, které vytváří podmínky pro krátkodobou 
a každodenní rekreaci obyvatel.  
Rozvoj města je definovaný návrhem soustavy zastavitelných ploch, ploch přestavby a infrastrukturních 
systémů pro jejich obsluhu. Konfigurace ploch spolu s návrhem územního systému ekologické stability vychází 
ze stávajících civilizačních, kulturních a přírodních hodnoty území a plně respektuje limity jejich ochranných 
režimů. Zároveň jsou urbanistickou koncepcí vytvořeny předpoklady pro rozvoj hodnot jednak formou 
revitalizace území na plochách přestavby, jednak umisťováním zastavitelných ploch ve vhodných polohách a 
vzájemných souvislostech. Důraz je kladen na dostatečně dimenzovaná veřejná prostranství, tvořící skelet 
navrhované stavení struktury.  
Současné hodnoty území spočívají : 
- v historicky vzniklé, zachovalé a trvale se vyvíjející urbanistické struktuře zástavby, která se v dnešním 
uspořádání člení na souvisle zastavěné jádrové území, srostlé s územími místních částí Předmostí a Popovic 
a na odloučená zastavěná území předměstských a příměstských venkovských sídel. Tomu odpovídají i 
principiálně odlišné charakteristiky zástavby koncentrované městské struktury jádrového území po obou 
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březích řeky Bečvy s historickým jádrem (MPZ) na levém břehu a prstence rozvolněných venkovských struktur 
příměstských sídel, obklopujících centrální město . 
- v přítomnosti památkově chráněných území a nemovitých kulturních památek : 

• Městská památková zóna - historické jádro je vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/92 ze dne 
10.9.1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Zóna zaujímá prostor Horního náměstí se 
zámkem a celou řadou památkově chráněných objektů a prostor přilehlý k Hornímu náměstí včetně 
městských hradeb. 

• Kulturní památka park Michalov – byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČR dne 26.10.1996 pod č.j. 
7109/92. Okresní úřad Přerov, referát kultury pro zabezpečení ochrany kulturní památky v dohodě 
s MěÚ Přerov vydal rozhodnutí o určení ochranného pásma. 

• památkově chráněné objekty zapsané do státního seznamu nemovitých kulturních památek, 

• stavby památkově hodnotné, které jsou dokladem původní zástavby, ale nejsou zařazeny do 
seznamu. Přesto tvoří nedílnou součást městské struktury, podílejí se na autenticitě místa,  

• stavby hmotově tradiční nenarušující skladbu sídla. Do této skupiny je možno zařadit většinu 
objektů v centrální zóně i v jádrových plochách příměstských obcí. 

• stavby ostatní, běžného charakteru, novostavby, se nacházejí na celém území, jak v centru, tak ve 
vesnických strukturách. 

- v přírodních a krajinných hodnotách, které jsou sice poplatné masivnímu zemědělskému využívání území, 
přesto se v krajinném obrazu na přechodu z rovinatých poloh nivy řeky Bečvy do pahorkatin výrazně projevuje 
reliéf Moravské brány. 

B.2 . 3 .  KONCEPCE ROZVO JE MĚSTA 

Navržená koncepce Územního plánu města Přerova vychází z rozboru trendů, které mají svůj průmět do 
území a konfrontuje je s jeho potenciálem při zohlednění regionálních vazeb, zájmů a příležitostí, které z nich 
vyplývají. Tyto příležitosti spočívají především v napojení města na nadřazené dopravní systémy, které 
umožní Přerovu stát se velkým dopravně logistickým centrem středoevropského významu.  

• Revitalizace  současné zástavby :   
Současnou strukturu města i příměstských obcí je možno považovat za stabilizovanou a s dílčími výhradami 
za vyhovující. Problémy spočívají především v neúnosné dopravní zátěži exponovaných uličních tahů. Řešení 
tohoto problému životního prostředí města je podmíněno výstavbou dálnice D1 a rychlostní komunikace R55, 
které budou z pohledu Přerova plnit funkci obchvatu.  
Vlastní zástavba na území města je místně narušena nevyužívanými lokalitami s chátrajícím stavebním 
fondem. Tyto vesměs výrobní areály jsou v navrženy jako přestavbové plochy pro nové využití, odpovídající 
soudobým požadavkům. Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití umožňují aplikaci přípustných  
doplňkových funkcí slučitelných s hlavní funkcí a tím zvýšit flexibilitu využití monofunkčních ploch. 

• Základní koncepce rozvoje zástavby :  
Územní plán vymezuje směry odůvodněného využití územního potenciálu města. Rozvoj města je navržen 
v sektorech, vyčleněných hlavními dopravními koridory.  
Zásadní role v navrhovaném uspořádání urbánní struktury Přerova přísluší veřejným prostranstvím. Ta  tvoří 
nosnou kostru města, na kterou jsou vázány segmenty jednotlivých stabilizovaných, zastavitelných a 
přestavbových ploch s rozdílným způsobem využití. Veřejná uliční síť zároveň zajišťuje dopravní obsluhu a 
zásobování zmíněných ploch médii. 
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• Rozvoj města bude orientován do následujících sektorů jeho území : 
V jihozápadním sektoru mezi železniční tratí a trasou D1 je jižně od areálu Přerovských strojíren situován 
rozsáhlý logistický terminál s úhrnnou plochou cca 110 ha (včetně části na katastru Bochoř mimo řešené 
území).  
V severozápadním sektoru je navržen západně od křížení železničních tratí a jižně od MÚK D1 a R55 
masivní rozvoj výrobních ploch a smíšených ploch občanského vybavení a výroby, které navazují na rozsáhlý 
komplex PRECHEZA Přerov. 
Jihovýchodní sektor, v obvodovém pásu vyvinutém od Újezdce na jihu po Kozlovice na severu, je prioritně 
prostorem pro rozvoj rezidenčních funkcí různorodých forem bydlení, související občanské vybavenosti a 
krátkodobých rekreačních příležitostí. Severní strana hřebenovitého výběžku bude využita pro rozsáhlou 
plochu městské parkově upravené zeleně. V pásu podél železniční trati budou plochy stávajících zahrádek 
zhodnoceny pro nové využití – smíšené plochy občanského vybavení a výroby. 
Centrální sektor zahrnuje především přestavbové lokality (revitalizační zásahy) a menší enklávy 
zastavitelných ploch pro bydlení a občanskou vybavenost. Rozsáhlé plochy rekreačního zázemí jsou navrženy 
v doposud neurbanizovaném prostoru mezi parkem Michalov a zalesněným komplexem NPR Žebračka. V 
severním segmentu jádrového území na katastrech Předmostí a Popovic je navržena urbanizace prostoru 
podél dálnice D1 ve formě smíšeného bydlení a občanské vybavenosti. 
Severní sektor řešeného území je od jádrového území oddělen koridorem dálnice a územní rezervou pro 
plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. V něm umístěné příměstské obce si zachovají svou autenticitu a prostorové 
vyčlenění. Jejich rozvoj se bude i nadále odvíjet v charakteristikách kvalitního venkovského rodinného bydlení 
s přiměřeným podílem občanské vybavenosti. Zachovány budou i enklávy individuální rodinné rekreace. 
Nejsevernější výběžek správního území města na katastrech Penčic a Penčiček, z části i Čekyně a Žeravic, je 
dotčen územní rezervou dlouhodobého vodohospodářského záměru na výstavbu vodní nádrže Žeravice a 
Zábešní Lhota.  

B.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE         

B.3 . 1 .  VYMEZENÍ  Z ASTAVIT ELNÝCH PLOCH       

Rozvojové záměry jsou promítnuty do návrhu zastavitelných ploch, které jsou umisťovány jednak na 
nezastavěných pozemcích a plochách v zastavěném území, jednak vně zastavěného území a to vesměs 
v přímé návaznosti na ně.  

Identifikace kódového značení ploch : 
01-1.002 - BR/0,25 : 

01-   číslo katastrálního území 
    -       stabilizovaná plocha – bez předčíslí 
    -1.   zastavitelná plocha 
    -2.   plocha přestavby 
       .002-  pořadové číslo plochy 
              - BR/  způsob využití plochy ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
                     /0,25 výměra plochy v ha 
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Zastavitelné plochy jsou vymezeny v jednotlivých sektorech na území města a uspořádány ve smyslu 
navržené urbanistické koncepce, graficky jsou vymezeny v hlavním výkrese, číselné údaje o jejich výměře a 
kapacitách jsou uvedeny v příloze textové části II.02. 
JZ - Jihozápadní sektor : 
Zastavitelné plochy jsou v tomto sektoru vymezeny především pro umístění rozsáhlého logistického terminálu. 
Uspořádání logistických ploch je podřízeno trasování přeložek komunikací a infrastruktury podle dokumentace 
pro územní rozhodnutí na výstavbu dálnice. Součástí těchto ploch bude rovněž nová rozvodna VVN 110/22kV, 
jejíž vybudování je podmínkou pro zajištění elektrické energie pro navržený rozsah zastavitelných ploch. 
JV - Jihovýchodní sektor : 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny po východním okraji zastavěného území. Jsou určeny pro polyfunkční 
rezidenční využití tohoto sektoru městskými formami bydlení, ploch smíšených obytných a ploch občanského 
vybavení. V návaznosti na stabilizovaný areál MEOPTY jsou v malém rozsahu vymezeny smíšené plochy 
občanského vybavení a výroby. 
SZ - Severozápadní sektor : 
Volné plochy mezi trasou dálnice a tělesy železničních tratí je vyhrazen pro zastavitelné smíšené plochy 
občanského vybavení a výroby. Pro stejný účel jsou navrženy rovněž plochy mezi PRECHEZOU a železniční 
tratí. 
Na severní a západní okraj zastavěného území Dluhonic navazují zastavitelné plochy venkovského rodinného 
bydlení a rekreace.   
SC - Severní sektor jádrového území : 
Zastavitelné plochy doplňují a zahušťují stabilizovanou zástavbu k.ú. Přerov, Předmostí, Popovic u Přerova a 
Lýsek. Jsou určeny pro polyfunkční rezidenční využití tohoto sektoru městskými formami bydlení, plochami 
smíšenými obytnými a plochami občanského vybavení. V menší míře jsou vymezeny smíšené plochy 
občanského vybavení a výroby. 
S - Severní sektor příměstských venkovských sídel : 
Zastavitelné plochy doplňují a zahušťují stabilizovanou zástavbu k.ú.Vinary u Přerova, Čekyně, Žeravice, 
Penčičky a Penčice. Jsou určeny vesměs pro venkovské formy bydlení, doplněného o plochy rekreace, v malé 
míře o drobné formy výrobního podnikání. 
Na k.ú. Čekyně je vymezena plocha pro rozšíření městské skládky odpadu. 

 

B .3 . 2 .  VYMEZENÍ  PLO CH PŘEST AVBY 

Plochy přestavby jsou vymezeny jako revitalizační opatření pro zhodnocení nevyužívaných lokalit a areálů 
s chátrajícím stavebním fondem. Tyto vesměs výrobní areály, nacházející se převážně podél dnešní trasy  ulic 
Polní a Tržní jsou  navrženy pro nové využití, odpovídající soudobým požadavkům.  
Do ploch přestavby je rovněž zařazena změna využití ploch zahrádkářských lokalit, jejichž pozemky budou 
zhodnoceny výstavbou buď areálů občanského vybavení a výroby (jižní zóna podél železniční trati, 
severozápadní segment poblíž dálniční křižovatky u Předmostí), nebo lokalit bydlení na východním okraji 
zastavěného území města. Menší plochy tohoto charakteru jsou navrženy i v příměstských sídlech. 
Koncepce územního plánu počítá rovněž s postupnou revitalizací a humanizací panelové sídlištní zástavby.
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B.3 . 3 .  VYMEZENÍ  SYSTÉMU SÍ DEL NÍ  ZELENĚ  

Koncepce rozvoje města počítá jednak s existencí funkčně samostatných ploch zeleně jako kategorie ploch 
veřejných prostorů, jednak s existencí zeleně v jiných funkčních plochách. 
Funkčně samostatná sídelní zeleň je veřejně, případně omezeně přístupná, a je řazena do ploch veřejných 
prostranství 
Zeleň uvnitř jiných základních funkčních ploch není v rámci územního plánu vylišena jako funkčně samostatná 
– tvoří doplňkovou (překryvnou) funkci k jiné hlavní funkci města. 
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v návrhových plochách  stavebních a plochách přestavby je 
stanoveno v kapitole B.6. 

Sídelní  zeleň 

Funkčně samostatné plochy veřejných prostorů - zeleně sídelní jsou záměrně komponované plochy s porosty 
okrasných dřevin a bylin v zastavěných územích sídel, které slouží odpočinku a rekreaci obyvatel a významně 
se podílejí na vytváření kultivovaného prostředí sídla. V Přerově je návrh nových ploch omezen stávající 
zástavbou a návrhem dopravní sítě. 
Nejvýznamnější navržená plocha sídelní zeleně je městský park Pastviska v katastru Přerova vázaný na 
rozvoj bydlení v jihovýchodním sektoru města. 
Dalšími zdaleka ne tak významnými jsou lokality menších parkově upravených ploch: 

• jižně od Meopty  
• park v Újezdci při ulici 9. května 
• park v Újezdci při ulici U spojů  
• parková plocha v Předmostí         
• menší parková plocha v Popovicích       
• menší parkově upravené plochy v Čekyni       

Krajinná zeleň  

Plochy krajinné zeleně jsou funkčně samostatné plochy nacházející se obvykle mimo zastavěná území sídel 
jako plochy smíšené nezastavěného území  jejichž rozvoj je řízen především přírodními procesy. Slouží 
zejména pro zachování a obnovu přírodních hodnot území.  
Stabilizované plochy krajinné zeleně se nachází většinou na okraji dnes  urbanizované části města, dovnitř 
zasahují jen výjimečně, a to především tam, kde převažuje jejich ekologická funkce. 

Navrhované plochy krajinné zeleně jsou především součástí návrhu některých skladebných částí územního 
systému ekologické stability. 

Lesy 

Plochy lesů jsou tvořeny pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a 
o změně a doplnění některých zákonů. Nachází se na území sídla mimo zastavěné území.Nové plochy lesa 
navrhovány nejsou. 
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B.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY       

B.4 . 1 .  DOPRAVNÍ  I NFRAST RUKTURA 

 
• Širší dopravní vazby: 

1. Návrhem dostavby a modernizace dálniční a silniční sítě zlepšit stávající nevyhovující napojení 
města Přerova a reagovat na zásadní změnu, kdy dostavbou dálniční a rychlostní sítě se Přerov 
ocitne na křižovatce páteřních dopravních tahů. 

2. Územně hájit návrhy na dostavbu a modernizaci základní komunikační sítě města Přerova s páteřním 
motivem dálnice D1 a  rychlostní silnice R55.   

3. Územně hájit záměry na modernizaci a dostavbu železniční sítě a akceptovat koridor pro výstavbu 
vysokorychlostní tratě. 

4. Akceptovat koridor pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe vč. dopravní infrastruktury 
vyvolané výstavbou přístavu a přístavní hrany na splavněném úseku Bečvy. 

5. Hájit záměr na modernizaci letiště v Přerově. 
6. Územně hájit záměr na vybudování terminálu kombinované dopravy a logistického centra v Přerově.  

 
 

• Návrh komunikační sítě : 
7. Na území města Přerova respektovat koncepci rozvoje základní komunikační sítě, která je tvořena 

tahy dálnice D1, rychlostní komunikace R55 a návazné silniční sítě vedené v koridoru stávajících 
silnic I., II. a III. třídy pro pokrytí výhledových objemů dopravy. 

8. V návrhu koncepce rozvoje základní komunikační sítě akceptovat níže uvedené návrhové prvky, 
které jsou obsahem grafické přílohy  a představují v zásadě tři skupiny opatření: 
• návrhy nových tahů (např. dálnice D1, rychlostní komunikace R55) 
• návrhy přeložek vybraných úseků stávajících tahů (např. obchvat m.č. Kozlovice)  
• homogenizaci a modernizace stávajících tahů (např. sil. II/434, ul. Kojetínská) 

9. Na území města hájit dostavbu a modernizaci těchto významných tahů komunikační sítě, zajišťující 
hlavní dopravní vazby: 
a. dálnice D1,  Brno – Kroměříž - Přerov - Lipník n. Bečvou – Ostrava - Bohumín (Polsko) 
b. rychlostní silnice R 55  Olomouc – Přerov – Břeclav 
c. sil. I/55, Olomouc – Přerov – Řikovice – Hulín (Jihomoravský kraj), po vybudování souběžně 

vedeného tahu R 55 a D1 předpoklad převedení do sítě II.tříd 
d. sil. I/47, Přerov – Lipník n. B. – Hranice – Bělotín – Ostrava (Moravskoslezský kraj), po 

vybudování souběžně vedeného tahu  D1 předpoklad převedení do sítě II.tříd 
e. sil. II/150, Valašské Meziříčí - Bystřice p.H. – Přerov – Prostějov – Protivanov - Boskovice  
f. sil.. II/434, Lipník n.B. – Přerov – Bedihošť (II/367) 
g. sil. II/436, (II/437) Daskabát – Přerov – Kojetín 

10. Na území města respektovat tyto hlavní návrhy dálničních a silničních  tahů: 
a. výstavba dálnice D1  
b. výstavba rychlostní silnice R 55 
c. výstavba mimoúrovňového křížení sil.I/55  a tratě ČD v Přerově – Předmostí (dálniční přivaděč)  
d. výstavba sil. I/55 v úseku sil.II/434 – přeložka sil.II/150 – tzv. průpich kolem nádraží a 

rekonstrukce návazného úseku sil.I/55  
e. rekonstrukce sil. II/436, ul.Kojetínská, úsek přeložka sil. II/150 – křižovatka s ul.Velké Novosady  
f. rekonstrukce a přeložka sil. II/434, ul.Kojetínská, úsek přeložka sil. II/150 – dálnice D1  
g. přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. I/55 a stávající sil.II/150 v jihovýchodní oblasti města  
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h. přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. II/434 a sil.I/55 v jihozápadní oblasti města vč. tzv.Mádrova 
podjezdu pod tratí ČD 

i. přeložka sil. II/436 – v úseku Bochoř – Přerov – Horní Moštěnice 
j. přeložka sil. II/434, úsek areál Meopta – II/150   
k. rekonstrukce a přeložka sil. II/434, úsek dálnice D1 – Henčlov – hranice města   
l. přeložka sil. II/434, m.č. Kozlovice   
m. přeložka sil. II/436, úsek páteřní komunikace veřejného logistického centra -  stávající sil. II/436 

na Bochoř  
n. přeložka sil. I/55, oblast dálniční křižovatky s tahem R55 
o. rekonstrukce sil. I/55 v podjezdu pod tratí ČD 
p. přeložka sil. II/150, oblast dálniční křižovatky s tahem R55  

 
11. Na území města respektovat tyto ostatní dílčí úpravy na silniční síti 

a. dílčí směrové úpravy sil. III/0557 v oblasti Lověšic 
b. dílčí směrové úpravy sil. III/4367 v oblasti Penčice 

 
12. Na území města respektovat návrh hlavních úprav sítě místních komunikací 

a. výstavba prodloužené ul.Bezručovy   
b. rekonstrukce MK ul.Dluhonské včetně nadjezdů nad tratí ČD č. 270 
c. směrová úprava MK ul. Dluhonské 
d. přeložka koncového úseku ul. Dluhonské vč.zabezpečeného přejezdu tratě ČD č. 330  
e. propojovací obslužná komunikace, úsek sil. I/47 - sil. III/4724 
f. obslužná komunikace podél sil. I/47 
g. prodloužená ul. Široká   
h. prodloužená ul. Nová Čtvrt  
i. prodloužená tř.gen. Janouška 
j. propojení sil. II/436 – ul. Žernava  
k. jižní obslužná komunikace rozvojových ploch v místní části Újezdec 

 
13. Ostatní dílčí úpravy na místních komunikacích 

a. úprava křižovatky Durychova x 9. května 
b. úprava  křižovatky Za Mlýnem x Bezručova 
c. úprava křižovatky sil. I/55 x III/0557 v Lověšicích 
Tvary úrovňových křižovatek jsou pouze informativní. 

 
14. ÚP města Přerova připouští mimo graficky znázorněné úpravy komunikační sítě i další lokální úpravy, 

sledující dosažení normových parametrů platných v době výstavby, odstranění dopravně závadných 
úseků a.j. 

 
• Návrh železniční sítě : 

15. Na území Přerova respektovat základní železniční síť tvořenou celostátní tratí č. 270 Česká Třebová – 
Olomouc – Přerov – Bohumín a č. 330 Přerov – Břeclav, které jsou součástí II. a III.tranzitního  
železničního koridoru. 

16. Sledovat zlepšování parametrů křížení železničních tratí s ostatními druhy doprav - rekonstrukce 
podjezdu stávající sil. I/55, přeložka koncového úseku ul. Dluhonské vč. rekonstrukce přejezdu tratě 
ČD,  přeložka sil. II/150 vč. rekonstrukce tzv. Mádrova podjezdu.  

17. Na území města Přerova respektovat a územně hájit: 
• návrh na modernizaci tratě ČD č. 331 Přerov – Brno v parametrech koridorové tratě 

s dvoukolejným uspořádáním 
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• návrh na modernizaci železničního uzlu koridorových tratí  Přerov 
• územní rezervu pro výstavbu vysokorychlostní tratě 
• územní rezervu pro kolejové napojení přístavu vodní cesty D-O-L  
• kolejové napojení veřejného logistického centra z tratě č. 331 Přerov - Brno 

 
• Návrh letecké dopravy : 

18. Hájit územní nároky na zajištění vyššího přepravního standardu a vytvoření odpovídajícího zázemí 
Letiště Přerov. 

 
• Návrh vodní dopravy : 

19. Akceptovat  územní rezervu pro výstavbu  vodní cesty Dunaj – Odra – Labe vč. přístavu v Přerově a 
jeho dopravního napojení. 

 

• Návrh ostatní dopravy : 
20. V návrhu dopravní infrastruktury územně hájit záměry na dobudování sítě cyklistických tras s páteřní 

dálkovou trasou č. 5 (tzv. Jantarová stezka) v koridoru Lipník nad Bečvou - Přerov - Olomouc - 
Prostějov – Protivanov s preferencí segregace cyklistické dopravy od dopravy automobilové vč. pěší 
a cyklistické lávky. Dále územně hájit dobudování systému cyklistických stezek. 

21. Územně hájit návrh na vybudování veřejného terminálu kombinované dopravy a  logistického centra. 
22. V ÚP vytvářet územní podmínky pro zlepšení funkce hromadné dopravy v rámci integrovaného 

dopravního systému - autobusové zastávky pro obsluhu rozvojových lokalit, rekonstrukce 
autobusového nádraží.   

23. Pro pokrytí deficitu stávajících parkovacích stání hledat další rezervy v organizaci dopravy a případné 
dostavbě stávajících parkovacích objektů. 

 
• Obecná ustanovení s účinností pro návrhy jednotlivých druhů dopravy : 

24. Šířková kategorie navrhovaných komunikací, požadavky na situování a řešení křižovatek budou 
upřesněny podrobnějšími dokumentacemi a nejsou v těchto bodech vázány na nadřazenou územně 
plánovací dokumentaci. 

25. Územní rezervy pro VRT a D-O-L  jsou předmětem územních rezerv viz. kapitola B.9.  
   

B.4 . 2 .  TECHNI CKÁ INF RASTRUKT URA       

B.4.2.1. Všeobecně          

Návrh technické infrastruktury koresponduje s konfigurací veřejných uličních prostorů. Návrh technické 
infrastruktury má koordinační charakter z hlediska polohy jednotlivých sítí v uličních koridorech, je navržen 
jako podklad pro podrobnější projektová řešení, ve kterých budou upřesněny bilance a z nich vyplývající 
dimenze jednotlivých rozvodů včetně detailů napojení na stávající páteřní trasy v obci. Navržená  koncepce 
zástavby umožňuje ekonomicky výhodné soustředění všech páteřních rozvodů do uličních koridorů, budovy 
lze napojit na jednotlivá média jednoduchými přípojkami. 
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B.4.2.2. Zásobování vodou         

 
Souhrnný popis návrhu zásobování pitnou vodou: 
 

Širší vztahy 

Veřejný vodovod vybudovaný ve městě Přerově zásobuje pitnou vodou celé město Přerov včetně místních 
částí Čekyně a Penčice , kde je vodovod nově vybudován.  

Zdroje 

V rámci dlouhodobého výhledu není navrženo posílení zdrojů města Přerov. Stávající zdroje včetně napojení 
na systém Ostravského oblastního vodovodu poskytují dostatečnou kapacitu pro další rozvoj města. 

Akumulace  
Návrh předpokládá výstavbu akumulace u vodojemu Čekyně.  

Rozvodná vodovodní sít' 
Celé řešené území je zásobeno z řídících vodojemů Čekyně a Švédské Šance. S ohledem na rovinatý 
charakter terénu jsou hodnoty hydrodynamických tlaků v rámci města vyhovující.  
Stávající systém zásobování pitnou vodou je funkční a zůstane zachován. Rozšíření vodovodního systému se 
předpokládá  pro potřeby návrhových ploch.  
 

Přerov, Předmostí, Lověšice 

Stávající systém zásobování v Přerově je vyhovující a předpokládá se jeho zachování i do budoucna. 
Rozvodná síť v místních částech Předmostí a Lověšice navazuje na rozvodnou síť v Přerově a situace je 
obdobná.  
Rozšíření rozvodné vodovodní sítě je navrženo pro návrhové plochy určené pro podnikatelskou výstavbu, 
bytovou zástavbu a občanskou vybavenost. 
Z hlediska rozvoje území je v rámci územního plánu navrženo rozšíření vodovodní sítě v těchto lokalitách: 
 

• výstavba v lokalitě „Lánce“ ( u Meopty ) pro bydlení kombinované a smíšené obytné nutno bude 
vybudovat rozvodné sítě  

• výstavba v lokalitě „Za ulicí do Durychova“ pro plochy smíšené obytné a plochy bydlení , nutno bude 
vybudovat  rozvodné sítě . 

• výstavba vodovodního řadu v lokalitě „Pod Hvězdárnou“ pro plochy smíšené obytné a plochy bydlení  
nutno bude vybudovat přívodní řad a rozvodné sítě.  

• výstavba vodovodního řadu v lokalitě „Ulice Dluhonská“  

• výstavba vodovodního řadu v lokalitě Rybníky a u dálniční křižovatky na Předmostí. 
 
V rámci místní části Předmostí je navržena výstavba vodovodní sítě v lokalitě pro podnikatelskou výstavbu, 
bytovou zástavbu a občanskou vybavenost.  
V místní části Lověšice je navrženo vybudovat vodovodní řad a vybudování propojení vodovodních řadů. 
V místní části Lověšice se předpokládá rozšiřování vodovodu pro potřeby plánovaného terminálu 
kombinované dopravy. 
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Kozlovice 

Předpokládá se rozšíření vodovodního řadu. 

Dluhonice 

V místní části Dluhonice je navrženo vybudovat vodovodní řady. 

Újezdec 

Je navrženo rozšíření vodovodní sítě a dále se předpokládá výstavba vodovodního pro výstavbu průmyslové 
zóny ( vod.řad bude napojen na vodovodní přivaděč H. Moštěnice).  

Čekyně 

V místní části Přerov VII – Čekyně je nově vybudován veřejný vodovod. Výstavba vodovodu je navržena pro 
zásobování návrhových ploch.    

Henčlov   

V Henčlově je navržena výstavba vodovodního řadu. 

Lýsky  
V Lýskách je navržena výstavby vodovodního řadu. 

Vinary 

Ve  Vinarech je navrženo  zaokruhování vodovodní sítě. 

Žeravice 

V Žeravicích je navrženo vybudování vodovodního řadu. 

Penčice, Penčičky 

Nově vybudován vodovod. Voda z VDJ Sobíšky . 

 

B.4.2.3. Odvádění a čištění odpadních vod       

 
Souhrnný popis odvedení a čištění odpadních vod: 
 

Centrální čistírna odpadních vod 

Odpadní vody ze zájmového území jsou v současné době čištěny na centrální ČOV Přerov.  
Stávající modernizovaná centrální čistírna odpadních vod je vyhovující i v návrhu.  

 
Přerov  
Páteř kanalizačního systému tvoří kmenové stoky A, B, C, D, D2, N, Z 

Kmenová stoka A 
Rozvojové plochy v povodí kmenové stoky A jsou umístěny převážně ve východní části povodí. Jedná se o 
plochy za areálem Meopty určené pro obytnou výstavbu a lehkou smíšenou výrobu. Odvedení vod z těchto 
ploch je uvažováno jednotnou kanalizací s napojením do stávajícího systému v ulici Kabelíkova. Za nemocnicí 
v ulici Dvořákova je rozvojová plocha pro občanskou vybavenost, u této plochy je uvažováno s oddílným 
systémem odkanalizování, splaškové vody budou napojeny do kanalizace v ulici Dvořákova a dešťové vody 
budou odvedeny do Bečvy. Další rozvojové plochy jsou situovány uvnitř zástavby města, jedná se převážně o 
dostavby a využití stávajících objektů.  
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Do povodí kmenové stoky A bude ve východní části zaústěna kanalizace z místní části Kozlovice , kde je 
navrženo dobudování stávajícího jednotného kanalizačního systému s odvedením odpadních vod nově 
navrženou čerpací stanici do hlavní stoky AA v ulici Dvořákova. V rámci Místní části Kozlovice jsou navrženy 
plochy bytové výstavby.  
Na základě generelu kanalizace je navržena nová stoka A-1 v ulici Kojetínská včetně napojení stok  B , C, A a 
AB. V souvislosti s výstavbou stoky A - 1 je navržena výstavba nové odlehčovací komory a dešťové nádrže. 
 

Kmenová stoka B 
V návaznosti na výstavbu stoky A-1 (v rámci úprav povodí stoky A) bude stoka B přepojena na nově 
vybudovanou stoku A-1.  

 
Kmenová stoka C 
Rozvojové plochy v povodí kmenové stoky C jsou situovány v jižní a východní části povodí stoky C. Ve 
východní části se jedná o plochy určené k bydlení situované za ulicemi Durychova a Lančíkových. Tyto plochy 
budou odkanalizovány jednotným systémem s napojením na stávající kanalizační systém. 

 

Povodí kmenové stoky D 
Kmenová stoka D odvodňuje oblast východní části města. Předpokládané napojení návrhové zástavby 
nebude mít na odtokové poměry v povodí stoky D vliv. 
 

Povodí kmenové stoky N 
V povodí stoky N jsou převážně rozvojové plochy pro bydlení, sportovní areály , zařízení a plochy občanské 
vybavenosti. V oblasti lagun je uvažováno s vybudováním ploch pro bydlení a sportoviště. Odkanalizování 
návrhových ploch je navrženo oddílným systémem. Splaškové odpadní vody budou odvedeny do nové čerpací 
stanice, odkud budou čerpány do stávající stoky NA v ulici Osmek. Dešťové vody budou odvedeny do Bečvy.  
Plochy občanské vybavenosti jsou dále situovány ve stávající zástavbě při ulici Tržní a Polní. Vzhledem 
k jejich rozsahu bylo pro návrhový stav uvažováno s větším procentem zpevnění v těchto plochách a tím i 
k nárůstu odtoku z povodí do kanalizace. Všechny tyto plochy jsou odvodněny do stávající jednotné 
kanalizace. 
Do splaškové kanalizace, která přivádí odpadní vody z Prosenic je ve výhledu uvažováno s napojením 
splaškových odpadních vod z místní části Lýsky. V Lýskách bude navržena nová čerpací stanice,  která bude 
čerpat odpadní vody do stokové sítě Přerova.  
V rámci rekonstrukce stoky N je navržena nová odlehčovací komora a dešťová zdrž. 
 

Povodí kmenové stoky Z 
Podíl navrhovaných rozvojových ploch v povodí stok Z je vzhledem ke stávající zástavbě vysoký. Jedná se o 
plochy občanské vybavenosti, bydlení a plochy pro sportovní zařízení a areály. 
Při ulici Lipnická jsou situovány plochy občanské vybavenosti. Odkanalizování těchto ploch je navrženo 
oddílným systémem. Splaškové odpadní vody budou napojeny přes novou čerpací stanici na stávající 
kanalizaci v ulici Lipnická. Odvedení dešťových odpadních vod je uvažováno do náhonu Strhanec.  
Ve východní části povodí jsou situovány rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity. Odvodnění těchto ploch 
je navrženo oddílným systémem. Splaškové odpadní vody budou napojeny na stávající kanalizační síť. 
Odvedení dešťových vod je uvažováno do místního rybníku s využitím maximální retence v rozvojových 
plochách. 



Ú Z E M N Í  P L Á N  M Ě S T A  P Ř E R O V A     

 

Strana 18  © Kovoprojekta Brno, a.s., Šumavská 15, 602 00 Brno 

Předmostí 
Stoková síť v místní části Předmostí navazuje na stokový systém Přerova. Odpadní vody z lokality předmostí 
jsou odváděny kmenovou stokou Z , která je napojena do kmenové stoky N.   
 

Lověšice 

Stávající systém odkanalizování v Lověšicich je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Návrh 
předpokládá výstavbu splaškové kanalizace pro odvodnění návrhových ploch.   
 

Kozlovice 

Je navrženo odvedení odpadních vod do stokového systému Přerova. Odpadní vody přiváděné stávající 
jednotnou kanalizací z obce Kozlovice budou před vyústěním do potoka svedeny novým kanalizačním 
sběračem přes odlehčovací komoru do čerpací stanice, odkud budou přečerpávány na městskou kanalizaci 
Přerov v ulici Dvořákova. V Kozlovicích je navrženo doplnění jednotného stokového systému pro návrhovou 
zástavbu a také v lokalitách stávající zástavby. 

 

Dluhonice 

V místní části Dluhonice se předpokládá vybudování nové splaškové kanalizace. Dešťové vody budou 
odváděny stávajícím systémem. 
 

Újezdec 

Je navrženo vybudování splaškové kanalizace pro návrhové plochy občanské, bytové a průmyslové výstavby. 
 

Čekyně 

V současné době je připravena výstavba nové splaškové kanalizace, na levém břehu potoka Olešnice bude 
situována vlastní ČOV.  
Na tuto ČOV budou výhledově napojeny Penčice. 

 

Henčlov 

Stávající situace je vyhovující, pouze v rámci návrh. ploch se předpokládá rozšíření splaškové kanalizace.  
 

Lýsky 

Je navrženo vybudování nové splaškové kanalizační sítě s novou čerpací stanicí s výtlakem zaústěným  do 
stávajícího kanalizačního systému Přerova.  
 

Popovice 

Stávající systém odkanalizování části Popovice je vyhovující, pouze v lokalitě rozvojové zóny se předpokládá 
výstavba splaškové kanalizace. 
 

Vinary 

Stávající systém odkanalizování je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna, pouze v rámci návrhových 
ploch se předpokládá rozšíření splaškové kanalizace.    
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Žeravice 

Stávající systém odkanalizování Žeravic je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna, pouze v rámci 
návrhových ploch se předpokládá rozšíření splaškové kanalizace.   

 

Penčice  
Stávající kanalizace v Penčicích bude postupně rekonstruována tak, aby vyhověla požadavkům kladeným na 
kanalizaci pro splaškové odpadní vody (vodotěsnost), v některých ulicích je nutné vybudování nových 
splaškových kanalizačních větví pro stávající a návrhovou zástavbu. Odpadní vody budou čerpány na ČOV 
Čekyně. 
 

B.4.2.4. Zásobování elektrickou energií 

 
Pro pokrytí nárůstu předpokládané spotřeby elektrické energie v nejbližším období je nutné v rozvodně 
Dluhonice vybavit stávající rezervní rozvodné pole. Množství čerpané energie bude částečně závislé na 
způsobu provozování Teplárny Přerov, ve které je zajištěna taktéž výroba elektrické energie. 
 
Je nutné vybudovat novou rozvodnu - transformovnu 110/22kV (min. plocha 120x80m), která bude 
umístěna v trase vedení 110kV, s možností napojení inženýrských sítí, tj. na vodu, kanalizaci a příjezdovou 
komunikaci. Je navržena lokalita v k.ú. Lověšice u Přerova. V jihozápadním segmentu území města, v ploše 
navrhovaného logistického terminálu, bude nutné přesunout stávající vedení VVN 110kV a VN 22kV. Tato 
úprava umožní odstranit stávající nadzemní vedení VVN a VN pro možnost maximálního využití zmíněné 
navrhované plochy. 
 

V návrhových plochách jádrového území Města Přerova a jednotlivých lokalit jeho okolí bude nutné některá 
nadzemní i podzemní vedení VVN a VN přeložit, a tím uvolnit plochy pro budoucí využití k předpokládaným 
záměrům. Veškeré nové trasy jsou směrovány do koridorů s ostatní infrastrukturou (pozemní komunikace 
apod.), aby nedocházelo ke zbytečným záběrům volných ploch na ochranná pásma. 
 
Jednotlivé trafostanice VN 22/0,4kV budou budovány v návaznosti na postupující výstavbu v zájmových 
územích a budou umístěny pokud možno v těsné blízkosti velkých odběrních míst. Napájecí kabely budou 
umísťovány do tras s ostatními inženýrskými sítěmi. 

 
Vedení 110kV 

Stávající vedení zajišťuje v dostatečné kvalitě zásobování el. energií s možností rozšíření v okrajových 
částech území. V centrálních částech území je nutné budoucí rozvody 110kV budovat jako podzemní. 
 

Vedení 22kV 

Stávající podzemní a nadzemní vedení jsou na základě požadavku schopna pokrýt i nárůst výkonu 
jednotlivých odběratelů. 
 
Vedení 0,4kV 

Stávající podzemní a nadzemní vedení pokrývají v dostatečné kvalitě zásobování el. energií. Místně ještě 
dožívají stávající kapacitně nedostatečné sítě, které budou postupně modernizovány. 
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Nadzemní vedení (v okrajových místních částech) jsou postupně posilována vesměs ve stávajících trasách, 
nebo posilována či nahrazována vedeními podzemními. 
 
Transformovny 22/0,4kV 

Síť transformoven 22/0,4 kV se bude postupně bude rozšiřovat na základě vzniklých potřeb distributora 
elektrické energie a jednotlivých odběratelů. 

  

B.4.2.5. Spoje, Radiokomunikace 

 

Popis navrhovaného řešení - Podzemní a nadzemní vedení dálkové a místní přístupové sítě 

Místní přístupová síť je v současné době rozšiřována z důvodu napojení nové výstavby na tuto síť (dle 
požadavku na 100% kabelizaci nových lokalit individuální bytové výstavby, výstavby podnikatelských objektů 
apod.), popřípadě rekonstruována v jejích stávajících trasách, pokud je ukončena životnost stávajících kabelů. 
Vzhledem k současnému a budoucímu stupni rozvoje telekomunikací lze předpokládat posilování dálkové 
optické sítě ve stávajících, již vybudovaných trasách těchto kabelů. V současné době se začínají budovat 
místní kabelové optické sítě pro poskytování vysokorychlostního internetového připojení, které využívají tras 
místních přístupových  metalických sdělovacích kabelů. 
V místě, kde není možné nebo ekonomicky výhodné budovat metalické nebo optické kabelové vedení, jsou 
použita zařízení pro přenos radioreleovým (dále RR) spojem. 

Radioreléové spoje 

V zájmovém území je možné budovat nové trasy RR spojů, které využívají většinou mobilní operátoři, ale i jiné 
soukromé subjekty a firmy. Tyto trasy nijak nezasahují do pozemních komunikací. Jejich omezení je pouze 
tzv. přímá viditelnost mezi koncovými body těchto RR spojů. 

Popis navrhovaného řešení - Podzemní a nadzemní vedení dálkové a místní přístupové sítě 

Místní přístupová síť je v současné době rozšiřována z důvodu napojení nové výstavby na tuto síť (dle 
požadavku na 100% kabelizaci nových lokalit individuální bytové výstavby, výstavby podnikatelských objektů 
apod.), popřípadě rekonstruována v jejích stávajících trasách, pokud je ukončena životnost stávajících kabelů. 
Vzhledem k současnému a budoucímu stupni rozvoje telekomunikací lze předpokládat posilování dálkové 
optické sítě ve stávajících, již vybudovaných trasách těchto kabelů.  
V místě, kde není možné nebo ekonomicky výhodné budovat metalické nebo optické kabelové vedení, jsou 
použita zařízení pro přenos RR spojem. 

Radioreléové spoje 

V zájmovém území je možné budovat nové trasy RR spojů, které využívají většinou mobilní operátoři, ale i jiné 
soukromé subjekty a firmy. Tyto trasy nijak nezasahují do pozemních komunikací. Jejich omezení je pouze 
tzv. přímá viditelnost mezi koncovými body těchto RR spojů, kterou může narušit např. stavební jeřáb při 
výstavbě, nově vybudované výškové stavby apod.  
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B.4.2.6. Zásobování teplem 

 

Jednotlivá katastrální území a možnosti zásobování teplem z CZT: 
 

A) Vlastní katastrální území města Přerova – jihovýchodní část: 
Zde je v dosahu tepelných sítí dostatečná tepelná kapacita i trubní rozvody pro napojení nově řešených 
ploch.  

Uvažované napojení bude na parovod v ulici Tovární. Napojený nový parovod a zpětné kondenzátní potrubí 
povedou jižním směrem ulicí Generála Štefánika do míst předpokládané průmyslové i občanské výstavby. Po 
trase budou výměníkové stanice pára/teplá voda a další potřebné trubní rozvody dle potřeb jednotlivých 
odběratelů. 
 
B) Vlastní katastrální území města Přerova – východní část: 
Zde je v dosahu tepelných sítí dostatečná tepelná kapacita i trubní rozvody pro napojení nově řešených 
ploch.  

Uvažované napojení bude na předávací stanici Želatovská 188 a na předávací stanici Teplo Kabelíkova. 
Z obou výměníkových stanic pára/horká voda povedou nové teplovodní sekundární rozvody do nově 
navržených oblastí.  
 

C) Vlastní katastrální území města Přerova – severozápadní část: 
Zde je v dosahu tepelných sítí dostatečná tepelná kapacita i trubní rozvody pro napojení nově řešených 
ploch.  
Uvažované napojení bude na parovod v ulici Polní. Napojený nový parovod a zpětné kondenzátní potrubí 
povedou severozápadním směrem přes železniční trať do míst předpokládané průmyslové i občanské 
výstavby. Po trase budou výměníkové stanice pára/teplá voda a další potřebné trubní rozvody dle potřeb 
jednotlivých odběratelů. 
 
D) Újezdec: 
Uvažované napojení lze řešit na rozvody řešené v části A) Přerov – jihovýchodní část. Rozsah napojení na 
tyto rozvody budou záležet na množství a typu skutečných odběratelů tepla. 
 
E) Předmosti: 
Do oblasti je zaveden horkovod (napojen na výměníkovou stanici pára/horká voda Strojař). Na horkovod jsou 
napojeny bytové objekty a obchodní centra. 
Pro uvažovanou novou zástavbu řešenou návrhem územního plánu již není rezerva v přenosové schopnosti 
trubní sítě. 
Zde je nutno uvažovat se zásobováním teplem buď zemním plynem či pevnými palivy a alternativními 
obnovitelnými zdroji.  
 
F) Ostatní katastrální území: 
Ostatní katastrální území jsou již příliš vzdálena od soustavy CZT, či v daných místech není uvažovaná 
spotřeba tepla již rentabilní k vybudování tepelných rozvodů a zařízení.   
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Zde je nutno uvažovat se zásobováním teplem buď zemním plynem či pevnými palivy a alternativními 
obnovitelnými zdroji.  

 

B.4.2.7. Zásobování zemním plynem 

 
Při zpracovávání návrhu řešení v části týkající se rozvodů plynu bylo přihlíženo jak ke stávajícím rozvodům 
zemního plynu samotného, tak i ke stávající síti a stavu rozvodů tepelných energii ze soustavy CZT (pára, 
horká voda, teplá topná voda). 
Dále byla posuzována volná přenosová kapacita v již zbudovaných a zejména nově rekonstruovaných úsecích 
potrubní sítě jak plynové, tak tepelné. 
 
V oblastech, které nejsou zatím pokryty plynovodní síti nutno počítat se zbudováním nových „páteřních“ 
rozvodů či, odboček ze stávajících rozvodů  plynu (případně přímo ze stávajících RS).  
 
Zpracování návrhu s potřebami energie: 
Jednotlivým nově řešeným návrhovým plochám odpovídá patřičný kód každé plochy. Na všechny jednotlivé 
kódované plochy byly  z hlediska svého účelu vypočteny potřeby energie pro vytápění, ohřev TV a tepelnou 
přípravu pokrmů. Bylo přihlédnuto k energetickým nárokům na podnikatelské aktivity. 
 
Vzhledem k situování jednotlivých ploch v celém řešeném území a dostupnosti odpovídajícího typu energie je 
navržen zdroje tepla pro potřeby vytápění, přípravu TV a tepelnou přípravu pokrmů.   
 
VTL plynovody a RS - soustava VTL plynovodů je pro řešený ÚPMP vybudována a kapacitně vyhoví 
pro navrhované řešení.  
Místní plynovodní síť - provoz kombinované místní sítě STL / NTL bude zachován a prodloužen do 
návrhových ploch. 
Není vyloučena možnost možného „zokruhování“ STL plynovodní sítě (zejména v oblastech kde dojde 
k zásadnímu navýšení odběrů pro SO a VO). 

Předpokládá se přechod NTL plynovodní sítě na STL po postupné nezbytné rekonstrukci rozvodů z důvodu 
konce životnosti. 
 

 

B.4.2.8. Odpadové hospodářství 

Vyjma možnosti rozšíření skládky TKO nejsou nově navrhovány konkrétní plochy pro specifické činnosti 
související s odpadovým hospodářstvím. 
 
Dotřiďovací linky 
V současné době je v oblasti svozu komunálního odpadu funkční linka na dotřiďování vyseparovaných 
komodit papíru a PET. Na území Přerova mohou být dotřiďovací zařízení umisťována na zastavitelných 
plochách jako přípustná forma doplňkového využití .  
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Skládky odpadů 
V současné době se na území okolí města Přerova nachází jedna funkční skládka komunálních odpadů, a to 
jihozápadně od Čekyně. Územní plán v návrhu počítá s jejím rozšířením východním směrem a  neuvádí další 
vhodné lokality. Předpokládaná kapacita s rozšířením je cca do roku 2030.  
 
BRO, Kompostárny 
Na území Přerova mohou být zařízení na materiálové využívání a odstraňováni biologicky odbouratelného 
odpadu či zařízení na mechanicko-biologickou úpravu umisťována na pozemcích výroby a technické 
infrastruktury.  
    

B.4 . 3 .  O BČANSKÉ VYBAVENÍ  

Pro uspokojení každodenních běžných nároků obyvatel bude využívána stávající vybavenost města, která 
v zásadě odpovídá současným potřebám.  
Regulativy funkčního využití území umožňují i umisťování drobných podnikatelských aktivit charakteru služeb 
do ploch čistého a zejména smíšeného bydlení, které mají vztah k danému území, nemají negativní účinky a 
nesnižují kvalitu bydlení a nevyvolávají nadměrnou dopravní zátěž. Tato oblast bude převážně ve sféře 
privátních zájmů a podnikatelských záměrů.  
Rozsáhlejší plochy pro komerční občanskou vybavenost jsou navrženy v severní části k.ú, Přerov mezi 
výstavištěm a nákupní zónou u ulice Lipnické. Rezidenční území je doplněno o samostatně vymezené menší 
plochy vybavenosti. 

 

B .4 . 4 .  VEŘEJNÁ PRO STRANSTVÍ   

Plochy veřejných prostranství jsou na území města vymezeny jednak jako samostatné, převážně polyfunkční 
plochy s rozdílným způsobem využití, jednak jsou doplňkovou (překryvnou) součástí hlavního využití jiných 
ploch s rozdílným způsobem využití. 
Z hlediska jejich funkce jsou veřejná prostranství dále definována ve dvou hlavních kategoriích :  
Plochy veřejně přístupného prostranství pro dopravu - s převážně dopravní funkcí : 
Zajišťují prioritně přístup a příjezd k jiným plochám s rozdílným způsobem využití a umožňují vedení tras 
rozvodů veřejné technické infrastruktury. Mají však zásadní význam pro utváření sídelního parteru, podle své 
kategorizace plní i významnou společenskou funkci při shromažďování a vzájemné komunikaci obyvatel.  
V zastavitelných plochách umožňují regulativy přípustných doplňkových staveb a zařízení vytvářet atraktivní, 
dobře vybavená veřejná prostranství, plnící nejen dopravní, ale i společenskou a rekreační funkci.  
Plochy veřejně přístupného prostranství pro městskou zeleň - s převažující funkcí veřejné zeleně : 
Neoddělitelnou součástí urbanistické koncepce územního plánu jsou samostatně vymezené nezastavitelné 
plochy veřejné zeleně, která dotváří obraz města, má zásadní význam pro kvalitu životního prostředí, slouží 
však také pro krátkodobou rekreaci a společenskou komunikaci obyvatel. V řešení územního plánu je kladen 
důraz na zachování veškeré hodnotné zeleně a její rozvoj v rámci zastavitelných ploch i jako ploch 
samostatně vymezených.      
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B.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY       

Krajina města Přerova se člení na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. 
Na území města Přerova se nachází tyto:  
P - plochy zemědělské  - jsou tvořeny v prvé řadě zemědělským půdním fondem, definovaným zákonem 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje pozemky 
orné půdy, sadů, trvalých travních porostů, chmelnic, patří sem i polní cesty, odvodňovací příkopy, hráze 
sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi, porosty dřevin rostoucích 
mimo les jako jsou porosty na mezích, aleje a stromořadí, remízky a solitéry. Dále zahrnují pozemky staveb, 
zařízení a jiných opatření pro zemědělství umístěné v krajině (mimo výrobní zemědělské areály) a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 
L - plochy lesní - jsou tvořeny pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Zahrnují pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury Podstatná je mimoprodukční funkce lesa v území - 
ekologická (39 % lesa  je zařazeno do kategorie lesů zvláštního určení - chráněná území ) a rekreační. 
Z – plochy smíšené zeleně krajinné nezastavěného území. Jedná se o funkčně samostatné plochy, jejichž 
rozvoj je řízen především přírodními procesy, a které slouží zejména pro zachování a obnovu přírodních 
hodnot území. Významná je jejich  funkce krajinotvorná, ekologická, půdoochranná a vodohospodářská.  
plochy těžby   
plochy vodohospodářské  
plochy rodinné rekreace – jedná se o zastavěné území v jinak volné krajině. Způsob využití ploch 
individuální rekreace je na území různý – hospodářský i rekreační. 

  

B .5 . 1 .  ÚZEMNÍ  SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABIL IT Y  

Územní systém ekologické stability navržený v řešeném území obsahuje segmenty všech tří 
biogeografických úrovní, tedy úrovně lokální, regionální i nadregionální. 

Nadregionální úroveň územního systému ekologické stability je v území zastoupena nadregionálním 
biokoridorem K143, tvořeným dvěma osami a ochrannou zónou. První osa je vedena tokem Bečvy a je 
specifikována pro cílové vodní ekosystémy. Plošné vyjádření osy je totožné s prostorem normální vodní 
hladiny toku. Druhá osa prochází podél toku Bečvy a je specifikována pro cílové nivní ekosystémy. Plošné 
vyjádření osy bezprostředně navazuje na plošné vyjádření osy specifikované pro cílové vodní ekosystémy. 
Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru je obvykle vymezována do vzdálenosti 2 km od osy 
nadregionálního biokoridoru. Zastavěná území nejsou do prostoru osy zahrnována. Všechny prvky ÚSES, 
chráněná území přírody, významné krajinné prvky a další společenstva s vyšším stupněm 
ekolologické stability nacházející se v ochranné zóně jsou chápány jako součást nadregionálního 
biokoridoru, byť s ním nejsou územně přímo spjaty. V této zóně nejsou dotčeny žádné další stávající a 
navrhované funkce v území. 

Do trasy os nadregionálního biokoridoru K 143 jsou vložena tři biocentra lokálních parametrů a jedno 
biocentrum v paramentrech regionálních. Regionální biocentrum označené národním kódem 164 je situováno 
při východním okraji zástavby Přerova. Základ tohoto biocentra tvoří NPR Žebračka doplněná o přiléhající část 
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toku Bečvy a vybrané plochy zeleně navazující na protější břeh řeky. Vložená biocentra v lokálních 
parametrech jsou navržena západně od zástavby Přerova. Po směru toku je to lokální biocentrum Za Struhou, 
Pod Doubravou a Pod Lýskami. 

Regionální úroveň územního systému ekologické stability reprezentují dvě větve.: 

První větev je navržena v severní části řešeného území. Větev tvoří jediné regionální biocentrum a dva 
regionální biokoridory. Regionální biocentrum RBC 165 Povodí Olešnice, zaujímá převážně západně 
orientované lesnaté svahy údolí Olešnice, severně od zastavěného území Čekyně. Z biocentra vycházejí dva 
regionální biokoridory: 

• regionální biokoridor RK 1536 směřující zprvu západním směrem podél údolí toku Olešnice, dále pak 
severním směrem do regionálního biocentra 166 Chlum v katastru Velký Týnec. 

• regionální biokoridor RK 1520,vedoucí zprvu severním, posléze východním směrem svahy údolí Říky 
a dále do regionálního biocentra 167 Zámecký kopec v katastrálním území  Veselíčko. 

Druhá větev je navržena při jižní hranici řešeného území. Větev tvoří regionální biokoridor RK 1539, do jehož 
trasy je v řešeném území vloženo jedno biocentrum v lokálních parametrech. 

Regionální biokoridor 1539 propojuje regionální biocentrum 162 Švédské šance navazující na jižní okraj 
řešeného území na katastru Horní Moštěnice s regionálním biocentrem 1966 Rybáře navrženém na katastru 
Pavlovic u Přerova. 

 
Lokální úroveň  územního  systému ekologické stability je v řešeném území zastoupena řadou hydrofilních a 
mezofilních větví. 
Hydrofilní větve jsou vázány na toky a nivy Olešnice, Pazdernice, Ztraceného potoka, Strhance, 
bezejmenného pravostranného přítoku Bečvy v k.ú. Dluhonice, dále toku Svodnice, bezejmenného 
levostranného přítoku Bečvy v k.ú. Kozlovice. Součástí hydrofilních lokálních větví je 17 navržených lokálních 
biocenter. Mezofilní lokální větve vytváří složitou síť prvků členících souvislé lesní porosty a zemědělskou 
krajinu. Součástí mezofilních větví je 21 navržených lokálních biocenter. Z těchto navržených lokálních 
biocenter jsou některá smíšeného rázu, které jsou součástí jak mezofilních  tak i hydrofilních větví.  
Územní systém ekologické stability je doplněn interakčními prvky. Interakční prvky jsou v území navrženy  

• plošné - v lokalitách s významnou ekologickou funkcí, avšak mimo síť biocentrer a biokoridorů, 
případně tam, kde je navrhly pozemkové úpravy jako malé plochy zeleně v zemědělsky využívané 
krajině (Újezdec) 

• liniové -  jako vegetační pásy podél cest (většinou stromořadí), podél odvodňovacích příkopů nebo na 
protierozních mezích.  
 

Plochy biocenter a biokoridorů by měly reprezentovat pestrou škálu typických geograficky původních 
společenstev v území. Tvoří v hlavním výkrese překryvný režim nad plochami s různým způsobem využití – 
zásadně jsou jako cílový stav navrženy plochy lesa, plochy zeleně krajinné, plochy zeleně sidelní, případně je 
respektována stávající vodní plocha. 
Interakční prvky mohou být tvořeny za určitých předpokladů i společenstvy nepůvodními – stromořadí 
ovocných dřevin, historicky doložené zajímavé introdukované dřeviny a podobně. 
Stejným způsobem budou doplněny interakční prvky ve všech katastrech zejména na základě komplexní 
pozemkové úpravy s přihlédnutím na generel lokálního ÚSES na plochách zemědělských (P). 
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V doplňujícím schématu Příroda a krajina, které obsahuje základní prvky ÚSES a interakční prvky, jsou 
biocentra a biokoridory  číslovány v souladu s tabulkovou částí, včetně odkazu na značení v generelu a 
v předchozím územním plánu. Interakční prvky jsou bez popisu.  
 

Podmínky pro využití ploch ÚSES 

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem. 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených ploch ÚSES (biocenter a 
biokoridorů) platí místo obecně stanovených podmínek následující podmínky využití:  
Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES – typická, geograficky původní 
společenstva. 
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 
Do vymezených ploch ÚSES  nelze umísťovat stavby. 
 
Výjimky tvoří: 

• stavby technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve 
veřejném zájmu, která nelze v rámci systému realizovat jinde, umisťovat jen v případě křížení 
ÚSES a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a 
negativního vlivu na funkčnost ÚSES. Nutné je umožnění migrace organismů. 

Určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové úpravy 
nebo lesního hospodářského plánu), je možné provádět při splnění podmínky, že zůstane zachována aktuální 
i potenciální funkčnost ÚSES. 

    

B.5 . 2 .  PO DMÍ NKY,  POŽ ADAVKY A Z ÁSADY VYUŽÍVÁNÍ  KRAJINY  

     

Koncepce využívání a uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik území města, 
zájmů trvale udržitelného rozvoje, včetně zájmu zachování a zvýšení estetických, ekologických  a rekreačních 
kvalit  krajiny a podpory mimoprodukčních funkcí ploch zemědělských a ploch lesa.  
 
Ochrana přírodních hodnot  
 
Na území města Přerova je třeba respektovat  

• nedotknutelnost všech vyhlášených maloplošných chráněných území a jejich ochranných  pásem,  

• významné krajinné prvky vyjmenované zákonem ve vymezitelných hranicích a registrované významné 
krajinné prvky, 

• nedotknutelnost lokality Natura 2000 a v jejím okolí realizovat pouze takové aktivity, které nenaruší její 
ekosystémy, 

• navržené prvky územního systému ekologické stability.  
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Koncepce rekreačního využití  krajiny 
Atraktivita rekreačního využívání krajiny města Přerova je vázána na přítomnost lesních komplexů  a členitý 
terén v severní části území ( Penčice, Penčičky, Čekyně, Vinary)  a nezastavěnou část široké nivy Bečvy 
(Žebračka). Zde je rozvíjena jak rekreace veřejná (včetně cyklistických a turistických tras), tak individuální 
v chatových lokalitách. Řešení územního plánu rozvíjí plochy pro veřejnou rekreaci zejména v návaznosti na 
fenomén lužního lesa Žebračka a zachovává velkou část stávajících ploch individuální rekreace, i když se 
předpokládá snížení zájmu o zahrádkaření v souladu s celostátním i evropským trendem.  
Prostupnost krajiny 
Krajina města Přerova je dobře prostupná jen v některých základních směrech, částečně je prostupnost 
krajiny snížena v důsledku velkoplošného obhospodařování zemědělské půdy, případně kompaktními 
plochami zahrádkových lokalit. 
V územním plánu jsou zakresleny všechny pozemky stávajících účelových komunikací, které je potřeba 
zachovat, pozemkovými úpravami a nedokončeným scelováním je vyčleněna řada dalších pozemků určených 
pro polní komunikace. Žádná další opatření ke zlepšení prostupnosti krajiny územní plán nenavrhuje. 

 

B .5 . 3 .  VO DA V KRAJI NĚ  A  PROTIPOVO DŃOVÁ OCHRANA 

 
Voda v krajině zahrnuje koncepční problematiku vodních toků a s tím související vodohospodářské okruhy. 
Vodní toky, vodní plochy a související stavby a objekty patří v územním plánu do ploch vodních a 
vodohospodářských (V). Vodní a vodohospodářské plochy svým významem patří do nezastavitelného území 
s rozdílným způsobem využití. 
 
Do návrhu podmínek pro využívání přírody patří z hlediska vodohospodářského především ochrana před 
povodněmi. V řešeném území je stanoveno záplavové území pro řeku Bečvu, které bylo vyhlášeno Krajským 
úřadem Olomouckého kraje. Aktivní zóny nejsou stanoveny a vyhlášeny. Záplavové území bylo vyhlášeno na 
základě výpočtu průběhu hladin Q5, Q20 a Q100. Hranice záplav Q100  je vyznačena ve výkresové části. 
 
Z hlediska protipovodňové ochrany zájmového území je Bečva nejvýznamnějším vodním tokem zájmové 
lokality. Město Přerov, se zástavbou na obou březích, je právě kritickým místem pro převedení povodňových 
průtoků. Výhledově je plánovaná výstavba protipovodňové ochrany v Přerově v souvislosti s plánovanou 
výstavbou suché nádrže Teplice, která by měla zajistit ochranu především stávající obydlené a historicky 
cenné části Přerova. Výstavba protipovodňové ochrany města Přerova, jako veřejně prospěšného opatření, 
bude provedena na ochranu před povodňovým průtokem při Q100 se zajištěním dostatečného převýšení. 
Součástí této protipovodňové ochrany budou následující stavby: 

• Úprava toku v profilu železničního mostu – prohloubení pravobřežní bermy na úroveň kynety. 
• Úprava toku v podjezí – snížení pravostranné bermy. 
• Úpravy na levém břehu – nová betonová podezdívka s dostatečným převýšením stávajícího oplocení 

tenisových kurtů včetně zavázání stávající hráze do svahu (proti obtékání tenisových kurtů), v úseku 
mezi silničním a železničním mostem navýšení stávající nábřežní zdi v rozmezí cca 0,3 – 0,5 m, pod 
jezem bude provedeno navýšení terénu ochrannou hrází nebo ochrannou zdí podle místních poměrů, 
stávající oplocení průmyslového areálu bude nahrazeno protipovodňovou zdí výšky cca 1,5 m. 

• Areál ČOV bude lokálně chráněn ochrannou hrází výšky cca 2 m. 
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• Úpravy na pravém břehu – v místě zaústění náhonu Strhance osazení hradidlové stěny, v prostoru 
mezi silničními mosty až po železniční most bude betonová protipovodňová stěna chránící i přilehlou 
komunikaci, kolem průmyslového areálu Prechezy bude provedeno navýšení stávajícího ohrázování 
ukončené u železničního nadjezdu. 

Návrh vodohospodářského řešení v ÚP v sobě zahrnuje i návrh na zvyšování retenční schopnosti krajiny – 
hájené území pro vodní nádrž Žeravice na toku Olešnice s celkovou maximálně zatopenou plochou 159 ha a 
část plochy pro vodní nádrž Zábeštní Lhota na toku Říka se zatopenou plochou 52 ha. Uvedené lokality 
vymezují plochy a koridory územních rezerv s předpokládanou realizací v dlouhodobém horizontu jako území 
speciálních zájmů, jejichž využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
požadované budoucí využití. Posouzení uvedených lokalit je předmětem následných řízení.   

B.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Podmínky pro vymezení a způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny 
vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. V územním plánu jsou vymezené 
plochy dále členěny do funkčních typů. 

 
 B - Plochy bydlení - § 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy: 
BR - bydlení rodinné – v rodinných domech,  
BB - bydlení bytové – v bytových domech, 
BK - bydlení kombinované – (BR,BB) bydlení v rodinných a bytových domech. 
 
 S - Plochy smíšené obytné - § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
 
 O - Plochy občanského vybavení - § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy: 
OP - polyfunkční komplexy vybavenosti   
OZ - zdravotnické služby  
OM - obchodní prodej  
OT - tělovýchova a sport  
OH - hřbitovy  
 
 R - Plochy rekreace - § 5 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy: 
RR - rekreace rodinná  
RS - hromadná rekreace a sport v přírodním prostředí  
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 V - Plochy výroby   
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy: 
VP - výroba a skladování - § 11,12  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
VS - smíšené plochy občanského vybavení a výroby - § 6,11,12 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
VE        - obnovitelné zdroje energií 
 
 TI - Plochy technické infrastruktury - § 10  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy: 
TI - technická infrastruktura - výroba a distribuce médií, technická obsluha města 
TO - odpadové hospodářství - § 6,11,12 vyhl. 501/2006 
 
 Oo - Plochy specifické – ochrana obyvatelstva - § 19  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
 
 U - Plochy veřejných prostranství - § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik využití jsou dále členěny na  funkční typy: 
UZ - veřejně přístupná prostranství pro městskou zeleň  
UD - veřejně přístupná prostranství pro dopravu  
 
 D - Plochy dopravní infrastruktury - § 9  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik využití jsou dále členěny na funkční typy: 
DZ - drážní trati 
DS - plochy silniční dopravy 
DP - samostatné plochy pro odstavování vozidel 
DL - letecká doprava 
DT - plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra 
 
 H - Plochy vodní a vodohospodářské - § 13  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Podle charakteristik využití jsou dále členěny na funkční typy : 
HN - nádrže, suché nádrže 
HT - toky 
 
 ZS - Plochy smíšené krajinné zeleně - § 16,17  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
 
 P - Plochy zemědělské - § 14  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
 
 L - Plochy lesní - § 15  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
 
 T - Plochy těžby nerostů - § 18  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
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Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno 
následovně : 
- plochy bydlení rodinného   40 % 
- plochy bydlení bytového a kombinovaného 30 % 
- plochy smíšené obytné   30 % 
- plochy občanského vybavení   20 % 
- plochy rekreace    60 % 
- plochy výroby a skladové   20 % 
Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro každého 
stavebníka. 
 
U dopravních koridorů řešit ochranu urbanizovaných území před nepříznivými účinky hluku, tzn. při 
projektové přípravě bude prokázáno, že pro stavby s chráněnými vnitřními a venkovními prostory nebudou 
překročeny max. přípustné hladiny zvuku. 
V lokalitách dotčených územní rezervou VRT budou v dosahu 100 m od osy trasy VRT na každou stranu 
povolovány stavby pouze dočasného charakteru.  
 
Údolní polohy katastrálních území Čekyně, Penčic a Penčiček budou zasaženy limity územních rezerv 
vodních nádrží, které však umožní běžný rozvoj obcí – výstavbu a rekonstrukce rodinných domů, menších 
rekreačních zařízení, občanské vybavenosti a služeb, lokální infrastruktury a inženýrských sítí. Vyloučeny jsou 
pouze investice, které jsou svým charakterem nadmístního významu (dopravní a technická infrastruktura, 
průmyslové zóny, těžba nerostů) a mohly by nevratně poškodit nebo podstatně ztížit budoucí využití hájené 
lokality. 
 

B.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, 
 PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

B.7 . 1 .  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ STAVBY    

Jako veřejně prospěšné stavby jsou navrženy jednotlivé elementy infrastrukturní povahy, což jsou v daném 
případě zejména uliční prostory s místními komunikacemi a uličními řady inženýrských sítí, které mají 
podmiňující charakter pro realizaci zástavby navržených zastavitelných ploch a  plochy zahrnuté do návrhu na 
základě požadavků, plynoucích z nadřazené ÚPD.  

• Zastavitelné plochy :  
Pozemky pro zastavitelné plochy technické infrastruktury : 

- rozšíření městské ČOV,  
- nová ČOV v Čekyni, 
- rozšíření skládky odpadu, 
- nová rozvodna elektřiny. 
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• Doprava : 
 

 STAVBA  
 

Doprava - hlavní návrhové prvky na dálniční a silniční  síti 

D.1.1 výstavba dálnice D1 včetně Střediska správy a údržby dálnic 

D.1.2 výstavba rychlostní silnice R 55 

D.1.3 výstavba mimoúrovňového křížení sil. I/55  a tratě ČD v Přerově – Předmostí (dálniční přivaděč)  

D.1.4 výstavba sil. I/55  v úseku sil. II/434 – přeložka sil. II/150 – tzv. průpich kolem nádraží a rekonstrukce návazného 
úseku sil. I/55 vč. souběžné cyklistické stezky 

D.1.5 rekonstrukce sil. II/436, ul. Kojetínská, úsek přeložka sil.II/150 – křižovatka s ul. Velké Novosady vč. souběžné 
cyklistické stezky 

D.1.6 rekonstrukce a přeložka sil. II/434, ul. Kojetínská, úsek přeložka sil .II/150 – dálnice D1 

D.1.7 přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. I/55 a stávající sil.II/150 v jihovýchodní oblasti města vč. souběžné cyklistické 
stezky 

D.1.8 přeložka sil. II/150, úsek mezi sil. II/434 a sil. I/55 v jihozápadní oblasti města vč. tzv. Mádrova podjezdu pod tratí 
ČD vč. souběžné cyklistické stezky 

D.1.9 přeložka sil. II/436 – v úseku Bochoř – Přerov – Horní Moštěnice 

D.1.10 přeložka sil. II/434, úsek areál Meopta – sil. II/150 vč. souběžné cyklistické stezky 

D.1.11 rekonstrukce a přeložka sil. II/434, úsek dálnice D1 – Henčlov – hranice města   

D.1.12 přeložka sil. II/434, m.č.Kozlovice  vč. souběžné cyklistické stezky 

D.1.13 rekonstrukce sil. I/55 podjezdu pod tratí ČD č. 330 v oblasti Předmostí (pro zvýšení kapacity komunikace nebo 
alespoň pro zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty) 

D.1.14 přeložka sil. II/436, páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy vč. souběžné cyklistické stezky 

D.1.15 přeložka sil. II/436, úsek páteřní komunikace terminálu kombinované dopravy -  stávající sil. II/436 na Bochoř 

D.1.16 přeložka sil. I/55, oblast dálniční křižovatky s tahem R55 
Doprava - ostatní návrhové prvky na silniční  síti 

D.2.1 
dílčí směrové úpravy sil. III/0557 v oblasti Lověšic  

D.2.2 dílčí směrové úpravy sil. III/4367 v oblasti Penčice  
Doprava – hlavní návrhové prvky na síti místních komunikací 

D.3.1 rekonstrukce ul. Bezručovy včetně souběžné cyklistické stezky  

D.3.2 rekonstrukce nadjezdů MK ul. Dluhonské nad tratí ČD č. 270 

D.3.3 směrová úprava MK ul.Dluhonské  

D.3.4 přeložka koncového úseku ul. Dluhonské vč. zabezpečeného přejezdu tratě ČD č. 330 

D.3.5 propojovací komunikace sil. I/47 - sil. III/4724, ul. Kopaniny  

D.3.6 jižní obslužná komunikace rozvojových ploch v m.č. Újezdec 

D.3.7 obslužná komunikace podél železniční trati podél ulice Polní 

D.3.8 prodloužená ul. Široká   

D.3.9 prodloužená ul. Nová Čtvrt vč. souběžné cyklistické stezky 
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D.3.10 prodloužená tř. gen. Janouška vč. souběžné cyklistické stezky 

D.3.11. obslužná komunikace podél sil. I/47 

D.3.12. propojení sil. II/436 – ul. Žernava 

Doprava – lokální návrhové prvky na komunikační síti 

D.4.1 rekonstrukce křižovatky Durychova x 9. května 

D.4.2 rekonstrukce křižovatky sil. I/55 x sil. III/0557 v Lověšicích 

D.4.3 rekonstrukce křižovatky Za Mlýnem x Bezručova 
Doprava – železnice 

D.5.1 zdvoukolejnění a rekonstrukce tratě č. 300 Brno – Přerov v parametrech koridorové tratě 

D.5.2 rekonstrukce železničního uzlu Přerov  

D.5.3 kolejové napojení veřejného logistického centra z tratě č. 331 Přerov – Brno 
Doprava – ostatní doprava 

D.6.1 rekonstrukce autobusového nádraží 

D.6.2 pěší a cyklistická lávka  „Tyršův most“ 

D.6.3 pěší a cyklistická lávka  „Bayerova“ 

D.6.4 cyklistická stezka ul. Želatovská 

D.6.5 cyklistická stezka ul. Bayerova a ul. Čechova 

D.6.6 cyklistická stezka Šírava 

D.6.7 cyklistická stezka 9. května 

D.6.8 cyklistická stezka ul. Durychova 

D.6.9 cyklistická stezka ul. Havlíčkova 

D.6.10 cyklistická stezka ul. Lipnická 

D.6.11 cyklistická stezka ul. Polní 

D.6.12 cyklistická stezka ul. Předmostská 

D.6.13 cyklistická stezka ul. Dluhonská 

D.6.14 cyklistická stezka podél Bečvy 

D.6.15 cyklistická stezka Žebračka 

D.6.16 cyklistická stezka směr Troubky 

D.6.17. cyklistická stezka nábřeží Protifašistických bojovníků  

D.6.18. cyklistická stezka Malé laguny 

D.6.19. cyklistická stezka propojení Bezručovy a Křivé 

D.6.20. plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra 
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• Technická infrastruktura :  
Trasy přeložek inženýrských sítí pro uvolnění zastavitelných ploch a tras technické infrastruktury pro 
zásobování zastavitelných ploch medii, vyznačených na výkrese VPS. Rozvodna v ploše VLC. 
 

B.7 . 2 .  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  

Jako veřejně prospěšná opatření jsou navržena založení prvků ÚSES a protipovodňová opatření. 

B.7 . 3 .   ST AVBY A OPATŘENÍ  K Z AJ IŠŤOVÁNÍ  O BRANY A  
BEZPEČNOSTI  STÁTU 

Nejsou požadovány. 

B.7 . 4 .   PLO CHY PRO ASANACI  

Nenavrhují se.  

B.8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Další veřejně prospěšné stavby a  veřejně prospěšná opatření za účelem uplatnění předkupního práva  podle  
§ 101 z.č. 183/2006 Sb. vymezeny nejsou. 
 
V dokumentaci jsou pro účely uplatnění předkupního práva vymezeny plochy  pro  veřejná prostranství podle  
§ 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., které jsou dále členěny na funkční typy: 
UD - veřejně přístupná prostranství  pro dopravu 
UZ - veřejně přístupná prostranství pro městskou zeleň 

B.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV  

V návrhu ÚP jsou vymezeny územní rezervy koridorů pro nadřazené územní zájmy, vyplývající z požadavků 
PÚR ČR a ZÚR Olomouckého kraje. Umisťování staveb v plochách územních rezerv je vždy podmíněno 
stanoviskem příslušného rezortu. 

• koridor vysokorychlostní železniční trati (VRT), který protíná řešené území západovýchodním 
směrem nad rozhraním jádrového území a severního sektoru s příměstskými venkovskými 
sídly, šířka koridoru 100 m od osy na obě strany, 
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• koridor plavebního kanálu vodní cesty Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) včetně přístaviště 
v meandru Bečvy severně od zastavěného území Henčlova a trasy jeho vlečkového připojení 
na systém průmyslové a  logistické zóny, šířka koridoru 100m od osy na obě strany, 

• vodní nádrže Žeravice a Zábeštní Lhota, které jsou v Plánu hlavních povodí České republiky 
na seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod situovány na vodních tocích 
Olešnice a Říka v severním výběžku správního území,  

• koridor železničního napojení přístaviště - šířka koridoru 30 m od osy na obě strany, 

• jihovýchodní tangenta – šířka koridoru 50 m od osy na obě strany. 
 

B.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ K PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH 
VYUŽITÍ  

B.10. 1 .   PROVĚŘENÍ  ZMĚN V UŽÍVÁNÍ  PLO CH A  KO RI DORŮ  ÚZEMNÍ  
ST UDI Í   

Není navrhováno. 

B.10. 2 .   PROVĚŘENÍ  ZMĚN V UŽÍVÁNÍ  PLO CH A  KORI DORŮ  
REGUL AČNÍM PLÁNEM     

 
Zpracování regulačního plánu se navrhuje 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Ú Z E M N Í  P L Á N  M Ě S T A  P Ř E R O V A  

 

© Kovoprojekta Brno, a.s., Šumavská 15, 602 00 Brno  Strana 35 

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU MICHALOV – ŽEBRAČKA: 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 



Ú Z E M N Í  P L Á N  M Ě S T A  P Ř E R O V A     

 

Strana 36  © Kovoprojekta Brno, a.s., Šumavská 15, 602 00 Brno 

pásma KP Michalov a NPR Žebračky, kdy je třeba respektovat jejich podmínky a v návrhu řešení zohlednit 
význam okolního přírodního prostředí. 
 
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. 
Jednotlivé segmenty vyčleněné na rekreační ploše budou propojeny veřejnými prostranstvími s veřejnou 
zelení, umožňujícími nerušený pohyb a přístup návštěvníků v území. 
 
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. 
 
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. 
 
08. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
RP nahradí územní rozhodnutí o umístění staveb a využití vymezeného území. 
 
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. 
 
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. 
500/2006Sb.; 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. 
 

B.11. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)  

Každá z  lokalit je koncipována jako autonomní celek v příslušném sektoru města, který může být realizován 
nezávisle na druhém. Pořadí realizace jednotlivých lokalit není stanoveno, bude odvislé od zájmu stavebníků.  
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B.12. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI  

OBSAH DOKUMENTACE 

I.  NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Textová část     

I.01  Průvodní zpráva     21 listů 
 
Výkresová část 
 
I.1.1  Základní členění území SEVER  1 : 10 000 1 výkres   
I.1.2  Základní členění území JIH  1 : 10 000 1 výkres 
              
I.2.1  Hlavní výkres SEVER   1 : 10 000 1 výkres 
  Urbanistická koncepce   
I.2.2  Hlavní výkres JIH   1 : 10 000 1 výkres 
  Urbanistická koncepce       
             
I.2.3  Hlavní výkres    1 :  5 000 obálka + 19 výkresů 
             Dopravní řešení       
  Klad listů + Legenda; + 19 sekcí      
                               
I.2.4  Hlavní výkres    1 :  5 000 obálka + 19 výkresů 

Vodní hospodářství  
Klad listů + Legenda; + 19 sekcí 

       
I.2.5  Hlavní výkres    1 :  5 000 obálka + 19 výkresů 
    Zásobování el.energií, spoje , 
             radiokomunikace  
  Klad listů + Legenda; + 19 sekcí      
 
I.2.6  Hlavní výkres     1 :   5 000 obálka + 19 výkresů 

Zásobování teplem a  
zemním plynem  
Klad listů + Legenda; + 19 sekcí     

 
I.3  Veřejně prospěšné stavby   1 :  5 000 obálka + 19 výkresů 
  Klad listů + Legenda; + 19 sekcí  
 

                                                                                                      Celkem        99 výkresů 
                                                                                                                + 5 obálek 
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II.  ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 
Textová část 
II.01  Průvodní zpráva      76 listů 
II.02  Číselné údaje, tabulky      viz. dále 
 

Výkresová část 
 
II.1.1  Koordinační výkres    1 :  5 000 obálka + 20 výkresů 
              Urbanistická koncepce      
              Klad listů; Legenda + 19 sekcí     
  
II.1.2.1   Koordinační výkres SEVER   1 :  10 000 1 výkres 
            Doprava 
II.1.2.2  Koordinační výkres JIH    1 :  10 000 1 výkres 
            Doprava   
            
II.1.3.1   Koordinační výkres SEVER   1 :  10 000 1 výkres 
              Vodní hospodářství 
II.1.3.2   Koordinační výkres JIH    1 :  10 000 1 výkres 
              Vodní hospodářství      
            
II.1.4.1   Koordinační výkres SEVER   1 :  10 000 1 výkres 
              Zásobování elektrickou energií, 
              spoje, radiokomunikace    
II.1.4.2   Koordinační výkres JIH    1 :  10 000 1 výkres 
              Zásobování elektrickou energií, 

   spoje, radiokomunikace 
 
II.1.5.1   Koordinační výkres SEVER   1 :  10 000 1 výkres 
              Zásobování teplem a zem. plynem 
II.1.5.2   Koordinační výkres JIH    1 :  10 000 1 výkres 
              Zásobování teplem a zem. plynem 
 
II.2  Širší vztahy     1 :  25 000 1 výkres 
 
II.3.1  Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL  1 :  10 000 1 výkres 
  SEVER 
II.3.2  Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL  1 :  10 000 1 výkres 
   JIH 
 
II.4.1    Schema - Příroda a krajina   1 :  15 000 1 výkres 
 
II.4.2  Schema - Funkční zatřídění    1 :  15 000 1 výkres 

komunikační sítě - cílový stav 
 
II.4.3  Schema - Zatřídění komunikační sítě   1 :  15 000  1 výkres 

dle majetkového správce - cílový stav 
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II.4.4  Schema - Širší dopravní vazby sítě  1 :  25 000 1 výkres 

cyklistických tras  
 
II.4.5  Schema - Dopravní režim sítě   1 :  15 000   1 výkres 

cyklistických tras - cílový stav 
 
II.4.6   Schema - Zájmové území armády ČR  1 :  25 000  1 výkres 
         
 

                                                                                Celkem        37 výkresů 
                                        + 1 obálka 
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Číselné údaje, tabulky - Textová část II.02  Odůvodnění návrhu ÚP 

 
- Tabulky bilance návrhových ploch  

(Zastavitelné plochy a plochy přestavby) 
  (9 listů) 

- Seznam stávajících ploch 
  (9 listů) 

- Výpočet hluku ze silniční dopravy 
  (bodová predikce 2 listy + 8 listů text) 

- Tabulky – Výpočet navýšení potřeb energií CZT +  
   zemního plynu v návrhových plochách  

            (8 listů) 
- Popis jednotlivých prvků ÚSES  

(4 listy) 
- Zemědělská příloha 

-  ZPF Tabulka – Struktura druhu pozemků (ha) 
-  ZPF Tabulka – Struktura druhu pozemků (%) 
-  ZPF Tabulka – Přehled zemědělských subjektů 
   hospodařících na území města Přerova 
-  ZPF Tabulky vyhodnocení záboru ZPF 
(1+1+1+5 listů) 

- Zábory PUPFL 
(3 listy) 

- Nemovité kulturní památky, Památky místního významu 
(2+4 listů) 

  - Požadavky a podněty uplatněné během zpracování návrhu  
   (4 listy) 

 
                                                  Celkem 61 listů 
                     + 9 krycích listů 
 
 
 
 


