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A .  V Y H O D N O C E N Í  Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  

A.1.          ZHODNOCENÍ POSTUPU ZPRACOVÁNÍ 

A.1 . 1 .  DŮVO DY PRO POŘ ÍZENÍ  ÚZEMNÍ HO PL ÁNU  

Pořizovatelem územního plánu města Přerov je  Městský úřad Přerov ve svém správním obvodu a to ve 
smyslu §6 odst.1c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
Územní plán města Přerova je vypracován na základě zadání, schváleného Zastupitelstvem statutárního 
města Přerova dne 16.8.2006, jako nový progresivní dokument respektující zejména současné době a 
technickým možnostem odpovídající požadavky na způsob jeho zpracování – Metodiku sjednocení digitálního 
zpracování ÚPD pro GIS, a to podle požadavků nového Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (Stavební zákon) a souvisejících vyhlášek. 
Impulsem pro jeho pořízení byla skutečnost, že Územní plán sídelního útvaru Přerov (dále ÚPnSÚ) byl 
schválen v roce 1995 s platností do r. 2010. Za dobu dosavadní existence ÚPnSÚ Přerov bylo pořízeno 61 
změn, z nichž žádná neměla vliv na základní koncepci schváleného ÚPnSÚ. 
Při zvážení možností koordinace komplexního řešení záměrů jak stavebních tak jiných, ovlivňujících rozvoj 
území města Přerova, vyplynula nutnost přehodnocení některých dílčích problematik a podmínek realizace 
klíčových záměrů. 
Vzhledem k tradiční technologii zpracování je práce se současným územním plánem komplikovaná vzhledem 
k tomu, že vykazuje určité grafické nepřesnosti a není možné jeho zpřístupnění veřejnosti. Dalším 
argumentem je bezpochyby definice možností využití funkčních ploch, jeho omezená variabilita. 
Na potřebu pořízení nového územního plánu poukázal také Generel dopravy města Přerova (12/2004), dále 
Generel veřejné kanalizace a nedostatečně přehodnocená koncepce zásobování pitnou vodou. 

 
Hlavní důvody pro pořízení nového Územního plánu města Přerova lze ve smyslu zadávacích podmínek 
shrnout do dvou oblastí : 

• Důvody legislativní a technické : 
- platnost nového Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a 

souvisejících vyhlášek, 
- končící návrhové období Územního plánu sídelního útvaru Přerov, 
- soudobým požadavkům a technologickým možnostem odpovídající zpracování – digitální grafické 

zpracování s vazbou na digitální katastrální mapu; přenos technické mapy, inženýrských sítí a dalších 
podkladů v digitální formě; snadná možnost užívání a poskytování podkladů z územního plánu, 

- stanovení plošných regulací s vazbou na stávající legislativu (v ÚPnSÚ je možnost funkčního využití 
vázána na ustanovení dnes již neplatných zákonů a prováděcích předpisů). 

• Důvody koncepční : 
- přehodnocení funkčního využití některých návrhových lokalit vzhledem k podmínkám ochrany ovzduší 

vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší – předpokladem je dodržování emisních limitů daných 
rozptylovou studií a programem snižování emisí, 
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- úprava dopravního skeletu města vzhledem k aktuálním podmínkám a úrovni přípravy dokumentací 
pro realizaci významných dopravních staveb na krajské a státní silniční síti; vyhodnocení vlivu 
výstavby uvedených záměrů na potřebu realizace nových místních komunikací ve městě, 

- přehodnocení některých možností pro stanovení funkčních ploch vzhledem k zájmům města – 
možnosti bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví státu, 

- vyhodnocení dílčích částí území na základě studií pořízených Odborem rozvoje jako podkladů pro 
rozhodování v území či pro přípravu realizace záměrů města, kraje i státu, dokumentace řešící 
podrobněji umístění staveb a řešící detailní vazby na organizaci území apod., 

- zajištění vazby na územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace – koordinace 
regionálních a nadregionálních záměrů na území města a kraje. 
 

A.1 . 2 .  Z HODNOCENÍ  DŘ ÍVE  ZPRACOVANÉ A  SCHVÁL ENÉ ÚZEMNĚ  
 PL ÁNO VACÍ  DO KUMENTACE   

Platný Územní plán sídelního útvaru Přerov 
Platný ÚPnSÚ Přerov byl schválen v roce 1995. Jeho pořízení bylo zahájeno v říjnu r.1985 zpracováním 
Průzkumů a rozborů sídelního útvaru Přerov. Územně hospodářské zásady (dnes zadání pro zpracování 
územního plánu), definované na jejich základě, však byly vlivem politických a souvisejících sociálních a 
ekonomických změn v republice přehodnoceny, přepracovány a následně schváleny Městským 
zastupitelstvem v Přerově až v září 1992. Po zpracování konceptu (souborné stanovisko bylo projednáno 
v zastupitelstvu v září 1993) se akumulovaly rozdílné přístupy k základní koncepci řešení dopravy. To se 
promítlo do návrhu, který byl v prosinci r.1995 Městským zastupitelstvem v Přerově schválen s platností do 
r.2010. 
Za dobu existence platného ÚPnSÚ Přerov byly na základě podnětů města a fyzických či právnických osob 
pořízeny změny územního plánu, které se vesměs týkaly přehodnocení lokálních podmínek v území vlivem 
změny majetkoprávních vztahů a legislativních úprav. Žádná z nich neměla vliv na základní koncepci 
schváleného ÚPnSÚ. K 19.4.2005 bylo navrženo celkem 70 změn, z toho bylo 58 povolených, 42 
schválených, 12 nepovolených. Pořizovaných změn je 7, nepořizovaných vlivem legislativních změn, nezájmu 
soukromých žadatelů či neschválením zadání během jejich pořizování je 6 a nedohodnutých (po projednání 
návrhu změn nebyly potvrzeny dohodami s dotčenými orgány státní správy) jsou 3. 

A.1 . 3 .  Z HODNOCENÍ  ÚZEMNĚ  ANALYTI CKÝCH PO DKL ADŮ  

Územně analytické podklady pro ORP Přerov jsou pořizovány souběžně s průběhem zpracování návrhu ÚP, 
jejich výstupy tudíž nemohly být zhotoviteli ÚP k dispozici. 
Jako podklad pro zadání územního plánu byly zpracovány průzkumy a rozbory, a to v březnu 2006, tedy 
v době před platností Zákona č.183/2006 Sb. o územním pánování a stavebním řádu a souvisejících vyhlášek. 
Ve zvolené metodice digitálního zpracování průzkumů však bylo možné postihnout všechny relevantní 
sledované jevy jmenované v příloze vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Jako součást průzkumů a rozborů byla provedena problémová SWOT analýza města jako celku i jednotlivých 
problémových okruhů. Na základě těchto zjištění a hodnotících závěrů bylo navrženo a schváleno zadání 
nového územního plánu. 
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Plochy katastrálních území, druhová skladba pozemků 2008 
Katastr   plocha  ZPF lesní vodní zastav.  ostatní  nezeměděl.  
   k.ú.Σ  orná chmel. zahr. sady  TTP  Σ ZPF  
     ha      ha     ha     ha     ha     ha      ha  
 
Přerov celk.  5 848  3 541    563     83    310 1 347  2 307  
     2 846      73    311      49    261  3 541  
 
01  Přerov  2 154     819    219      38    201    877  1 335  
        656       85      21      57     819  
02  Předmostí     419     286        2       16    115     113  
        238       33        9        4     286  
03 Lověšice u Př.    204    137         2        9      55       67  
        119       13        4        1     137  
04 Kozlovice u Př.       236     172      19      16        9      21       64  
        128       11       33     172  
05 Dluhonice     435     347       7      11        9      61       88  
        311       23        5        8     347  
06 Újezdec u Př.       263     216       2       17      28       47  
        182       34       216  
07 Čekyně     410     223    147        6      10      24     187  
        113      52      23        5      31     223  
08 Henčlov     372     326        1        1        8      36       46  
        313       12       326  
09 Lýsky     225     182         1       4      37       43  
        152         9        1      21     182  
10 Popovice u Př.       160     135       2        1        3      19       25  
        107       11       17     135  
11 Vinary u Př.    288     127    145        1        6        8     161  
          96        2      17      12     127  
12 Žeravice     282     237        4        3       8      31       46  
        189        7      24        4      13     237  
13 Penčice     220     185        8        3        5      19      35  
        136        1        9       39     185  
14 Penčičky     180     150        8        3        4     15       30  

       106      12        8       24     150  
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Plochy katastrálních území, počet a hustota obyvatel na správním území města - stav : 

Katastr   plocha   obyv. hustota   obyv. hustota  
   ha (1991)  1991 obyv./ha  2005 obyv./ha 
Přerov celk.  5826,6901  51341   8,81   46951   8,05  
01   Přerov  2 155,7231  40 269 18,67   36 399 16,88 
02  Předmostí      418,3590    5 834 13,96     5 088 12,17 
03 Lověšice u Přerova      203,4690       485   2,39        506   2,49 
04 Kozlovice u Přerova    215,5052       592   2,75        570   2,65 
05  Dluhonice     435,2942       345   0,79        349   0,80 
06 Újezdec  u Přerova    263,0283       636   2,42        691   2,63 
07 Čekyně     409,8017       676   1,65        677   1,65 
08 Henčlov     372,3355       607   1,63        568   1,53 
09   Lýsky     225,2202       218   0,97        220   0,98 
10   Popovice u Přerova    159,8346       211   1,32        227   1,42 
11  Vinary u Přerova    286,6460       640   2,23        804   2,80 
12 Žeravice     282,4006       517   1,83        566   2,01 
13 Penčice     399,0727       284   0,71        286   0,72 
       + 14 Penčičky 

 
Přilehlé obce v klínech správního území :    4 266 obyvatel 
Severní sektor : 

Lhotka u Přerova             40 obyvatel 
Zábešní Lhota            148 obyvatel 
Sobíšky             151 obyvatel 

Západní sektor : 
Rokytnice         1 422 obyvatel 

Jižní sektor : 
Bochoř              945 obyvatel 
Horní Moštěnice        1 560 obyvatel 

Vybrané obce s výraznou spádovostí :    8 173 obyvatel 
Severní sektor : 

Prosenice            838 obyvatel 
Radslavice         1 125 obyvatel 
Kokory          1 106 obyvatel 

Východní sektor : 
Želatovice            519 obyvatel 
Beňov             682 obyvatel 

Západní sektor : 
Troubky         1 988 obyvatel 
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Brodek u Přerova        1 915 obyvatel 
 
Hlavní výstupy průzkumů a rozborů jsou uvedeny dále, v podrobnostech se na předmětný elaborát odkazuje. 

 

• Demografický a sociální vývoj 
Vývoj počtu obyvatel : 

rok 1850  1986  1991  2001  2005  2008 
celk.: 8 720  51 700  51 341  48 335  46 951  47 037 
rozdíl :     -    359  - 3 006  - 1 384  +    86 
trend :     - 0,69 % - 6,22 % - 2,95 % + 0,18 % 

 
Počet a skladba obyvatelstva : 

Katastr  Celkem    trend muži ženy 0-14 nad 60  EAO   % 
  1991 2001 2005  2005 2005 2001 2001  2001 EAO 
 
Přerov celk. 51341 48335 46951 >>-> 22725 24226   7536   8737  25442   53 
Podíl z celk.počtu obyv.    48,4% 51,6% 15,6% 18,1%        52,6% 
 Z toho : 

• Jádrové území 01,02, 10. : zahrnuje 88,85 % obyvatel města 
Celkem  46314 43228 41714 >>-> 20147 21567   6789   7743  22813   53 
Podíl z celk.počtu obyv.    48,3% 51,7% 15,7% 17,9%        52,8% 
01   Přerov 40269 37638 36399 >-> 17541 18858   5809   7266  19778   52 
02  Předmostí   5834   5373   5088 >->   2497   2591     947     421    2934   55 
10  Popovice u Př.    211     217     227 <-<     109     118       33       56      101   47 
 

• Příměstská venkovská sídla (03 - 09., 11. - 13.): zahrnuje 11,15 % obyvatel města 
Celkem    5027   5107  5237 <-<<   2578   2659    747     994    2629   52 
Podíl z celk.počtu obyv.    49,2% 50,8% 14,3% 19,5%        51,5% 
03 Lověšice u Př.    485     483     506 >=-<     248     258       94       82      234   48 
04 Kozlovice u Př.   592     557     570 >-<     300     270       65     110      322   58 
05  Dluhonice     345     332     349 >-<     172     177       39       79      171   52 
06 Újezdec u Př.     636     659     691 <-<     337     354     117     139      319   48 
07 Čekyně     676     634     677 >-<     321     356       75     138      321   51 
08 Henčlov     607     561     568 >-<=     283     285       90       94      287   51 
09   Lýsky     218     219     220 =-=      111     109       19       33      131   60 
10  Vinary u Př.     640     788     804 <<-<     387     417     122     111      431   55 
11 Žeravice     517     558     566 <-=<     278     288       83     123      268   48 
13 Penčice     284     316     286 <->     141     145       43       85      145   46 
   +  14 Penčičky 

K výše uvedeným počtům obyvatel je nutné připočíst obyvatelstvo příměstských obcí, které se nacházejí vně 
správního území města v klínech, vymezených jeho členitou hranicí. Mají stejnou vzdálenost od centra jako 
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sousední obce uvnitř hranice. Tvoří vnitřní prstenec mikroregionální struktury a tomu odpovídá i intenzita 
spádovosti k jádrovému území. 
Přilehlé obce v klínech správního území :      4 266 obyvatel 
Ve vnějším prstenci mikroregionální struktury se nacházejí další obce silnou spádovostí k Přerovu. 
Vybrané obce vnějšího prstence s výraznou spádovostí :    8 173 obyvatel 
Město a jeho spádové území tak disponuje cca 60 000 obyvateli. Pro porovnání uvádíme počet obyvatel, 
prognózovaný platným ÚPN SÚ Přerov z r.1996, který předpokládal 58 000 obyvatel do r. 2010. 

 
Z rozboru vyplývají dále uvedené závěry : 
- Počet obyvatel má od r.1991 trvale rovnoměrně klesající tendenci. Z maxima 51 341 obyv.v r. 1991 

poklesl do r.2005 téměř o 9%, přičemž v 10letém období 1991 – 2001 to bylo 6%, v následující 5letém 
období do r.2005 o další 3%. 

-  V jádrovém území žije 89% obyvatel, v příměstské struktuře přičleněných obcí 11% obyvatel. 
- Úbytek počtu obyvatel v centru činí přes 10%, naopak v příměstských obcích došlo k mírnému nárůstu 

o 4%. To svědčí o určitém odlivu obyvatel do kvalitnějšího životního prostředí venkovských sídel.  
-  Největší nárůst je v části Vinary (+164 obyv. tj.+26%), která není příliš vzdálená od centra, ale má již 

přírodní zázemí. Zde je vhodné upozornit na riziko budoucího zhoršení prostředí výstavbou VRT. 
Nárůst je rovněž patrný v Újezdci a Popovicích, které přímo navazují na centrální území. 

-  Skladba obyvatelstva podle pohlaví se nevymyká standardu, tj. 48,5% mužů a 51,5% žen bez 
podstatných rozdílů jednotlivých částí.  

-     Věková skladba se v centru a okrajových polohách pouze nepatrně liší v rozsahu do 2%. V centru je o 
málo větší podíl dětí do 14 let a naopak menší podíl seniorů nad 60 let. 

-   Ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo cca 53%, v příměstských obcích cca 51%. Největší podíl mají 
Lýsky (60%), nejmenší Tenčice 46%. 

• Ekonomický vývoj  
Město Přerov je tradičním průmyslovým centrem střední Moravy, ve kterém dominoval především strojírenský 
a chemický průmysl. Vlivem transformace na tržní hospodářství došlo k výraznému omezení strojírenské 
výroby ve městě, které se dotklo hlavně největšího podniku, Přerovských strojíren. Jejich areál se v podstatě 
rozpadl na menší celky, které jsou postupně zčásti pronajímány, ale ve větší míře prodávány novým 
podnikatelským subjektům. Dominantní postavení tak zůstává chemické výrobě v podniku PRECHEZA. 
Transformačním procesem prochází rovněž další z významných výrobců, kterým je MEOPTA v oblasti přesné 
výroby v čistých provozech. Ve městě podle údajů z roku 2003 vyvíjelo činnost celkem 9 580 
podnikatelských subjektů. 
Ze SWOT analýz Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Přerova pro 
období 2007-2013, schváleného Zastupitelstvem města Přerova na svém 4.zasedání usnesením 
č.56/4/6/2007 dne 5.2.2007 vyplývá, že město Přerov má v zásadě stabilizovanou strukturu, která vcelku 
odpovídá potřebám všech městských funkcí. Vyskytují se menší či větší nedostatky, které však zásadně 
neohrožují životaschopnost města, ovlivňují však jejich kvalitu. V tomto ohledu se nejcitelněji projevují deficity 
v dopravě, která neúnosně zatěžuje životní prostředí a komplikuje provozní vztahy v městském organismu. 

A.1 . 4 .  PO STUP Z PRACOVÁNÍ  ÚZEMNÍ HO PL ÁNU  

Pořízení Územního plánu města Přerova bylo schváleno usnesením č.382/19/2 Zastupitelstva města Přerova 
dne 2.2.2005.  
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Pořizovatelem Územního plánu města Přerova je Městský úřad Přerov ve svém správním obvodu a to ve 
smyslu §6 odst.1c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
Zadání Územního plánu města Přerova bylo zpracováno v dubnu 2006, následně projednáno v souladu s § 20 
v té době platného zákona č.50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a schváleno usnesením č.676/29/5/2006 Zastupitelstva města Přerova dne 16.8.2006.  
 
Koncept Územního plánu města Přerova byl v souladu s § 48 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) veřejně projednán dne 28.11.2007. 
Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu města Přerova zpracoval, v souladu s ustanovením §49 
odst.1 stavebního zákona, pořizovatel v součinnosti s určeným zastupitelem Mgr. Josefem Kulíškem, 
náměstkem primátora. Pokyny byly schváleny usnesením  č.343/15/2/2008 15.zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 5.5.2008. 

 
Návrh Územního plánu města Přerova je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. 
Návrh je zpracován digitálně v metodice Sjednocení digitálního zpracování ÚPD pro GIS. 

 

A.2.  SOULAD NÁVRHU S OBECNÝMI (NADŘAZENÝMI) VEŘEJNÝMI 
ZÁJMY DLE § 53 (4) ZÁK. č. 183/2006 Sb. 

A.2 . 1 .  SO ULAD S POLIT I KOU ÚZEMNÍ HO ROZVO JE A ÚZEMNĚ  
PL ÁNO VACÍ  DO KUMENTACÍ  VYDANOU KRAJEM  

Řešení návrhu ÚP Přerov je v souladu s požadavky Politiky územního rozvoje, schválené usnesením č.561 
Vlády České republiky ze dne 17.5.2006 a existující územně plánovací dokumentací vydanou krajem – 
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, schválené usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva 
Olomouckého kraje ze dne 22.2.2008. Širší vztahy a územní souvislosti jsou podrobně popsány v oddíle B.1. 

A.2 . 2 .  SO ULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU CIV IL IZAČNÍCH A 
PŘ Í RODNÍCH HO DNOT ÚZEMÍ   

Návrh ÚP města Přerova je řešen v intencích udržitelného rozvoje. Jsou respektovány hlavní zásady pro 
řešení rozvoje města, zejména z hlediska : 
- polohy v krajině, geologických poměrů, ochrany přírodních a krajinných hodnot, 
- respektování původní struktury zástavby a ochrany kulturních hodnot.  
 
Ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, jsou respektovány všechny 
památkově chráněné objekty dle státního seznamu nemovitých kulturních památek a archeologické nálezy.  
Z hlediska ochrany, obnovy a rozvoje kulturních hodnot obce a jejího kulturního dědictví jsou ve smyslu 
uvedeného zákona respektovány též všechny další, i nezapsané hodnotné objekty. 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou plně respektovány dané ochranné režimy přírodních prvků, je 
navržen a zapracován územní systém ekologické stability. 
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A.2 . 3 .  SO ULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA č . 183 / 2006 Sb .  

Návrh ÚP města Přerova je zpracován a splňuje požadavky, stanovené v zákoně č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti a č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. 

 

A.2 . 4 .  SO ULAD S  POŽ ADAVKY ZVLÁŠTNÍ CH PŘEDPISŮ  A 
ST ANO VISKY DOTČENÝCH O RGÁNŮ ,  VÝSL EDKY ŘEŠENÍ  
ROZPORŮ   

Požadavky na ochranu veřejného zdraví 
Řešení respektuje požadavky na ochranu zdraví s důrazem na vytvoření kvalitního prostředí pro bydlení. 
V regulativech využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky pro  vzájemnou 
slučitelnost jednotlivých hlavních a doplňkových funkcí. 
Požadavky civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu 
V konceptu jsou respektovány požadavky z hlediska požární bezpečnosti. 
Lokalita „Želatovských kasáren“ je navržena jako plocha přestavby pro nové využití smíšeným bydlením místo 
specifické plochy pro armádu ve smyslu přípisu Ministerstva obrany ČR č.j. 224-3/2007DP-8201 ze dne 
1.3.2007, adresovaném primátorovi města Přerova, ze kterého vyplývá, že areál by měl být stávajícími 
vojenskými složkami opuštěn. 
Návrh územního plánu vyhověl požadavkům ochrany územních zájmů ČR – Ministerstva obrany, a to 
stanovisku Odboru vojenského letectví MO k hájení ochranných pásem letiště Přerov (čj. 220-23-5/2008/DP-
1383-OL) a  stanovisku VÚ 3255 Praha k ochraně telekomunikací Armády České republiky prostřednictvím 
zájmových území ( obě stanoviska zaslána dne 3.7. 2009 prostřednictvím VÚSS ČR MO Brno – Židenice). 
Grafický zákres viz. samostatné schema – „Zájmové území armády ČR“. 
Souhlasným stanoviskem VUSS Brno, pracoviště Olomouc, budou v zájmových územích podmíněny:  
-  veškeré podzemní práce 
- veškeré nadzemní práce, jako stavební práce; rekonstrukce a úpravy, jejichž součástí bude navýšení 
stávajících staveb; výstavby a instalace střešních nástaveb jako komíny, světlíky, nástavby výtahových 
šachet, anténní nosiče, stožáry a další konstrukce; změna střešní krytiny nebo krytiny atiky a dalších střešních 
nástaveb a to u staveb, kde bylo vydáno z důvodu kolize s provozovanými telekomunikacemi Armády České 
republiky omezující stanovisko v rámci jejich výstavby nebo v rámci předchozích stavebních úprav, a to 
výhradně u staveb, jejichž část včetně konstrukcí nesouvisejících přímo se stavbou, zasahuje v zájmovém 
území ve vrstvě nadzemních vedení do jednotlivých vymezených výškových hladin. 
Diverzifikace jednotlivých výškových hladin: 
50A    -  zájmové území výškově neomezené 
100A   -  zájmové území přesahující 50 m nad terénem 
150 A -  zájmové území přesahující 100 m nad terénem 
200 A -  zájmové území přesahující 200 m nad terénem  
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a geologické stavby území 
Předmětné lokality zastavitelných ploch nezasahují ložiska nerostných surovin. Navrhovaná zástavba 
neovlivní geologické poměry území. 
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Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
Součástí řešení jsou protipovodňová opatření na nábřeží Bečvy a pro ochranu dluhonické rozvodny 110/22 kV 
a městské ČOV. 
 
 

A.3.     VYHODNOCENÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DLE §53 (5)           
ZÁK. č. 183/2006 Sb. 

A.3 . 1 .  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ  ÚZ EMNÍHO  PLÁNU DLE §53  (4 )     
Z ÁK.  č .  183 / 2006 Sb .  

 
Bude doplněn pořizovatelem.         

A.3 . 2 .  VYHO DNO CENÍ  VL IVŮ  NA UDRŽITEL NÝ ROZ VOJ 

Za trvale udržitelný rozvoj společnosti lze považovat takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a 
zachovává přirozené funkce ekosystémů. V rámci územního plánu je tedy vhodné udržovat rozmístění ploch 
v území tak, aby umožňovaly základní životní potřeby a případný další rozvoj a současně nepůsobily 
nepřijatelně na žádné složky životního prostředí. Určité ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je 
přirozenou součástí lidského života. 
 
Pro posouzení vlivů nově zpracovávaného územního plánu na životní prostředí byla zpracována dokumentace 
SEA (posouzení strategického záměru). Posouzení bylo provedeno tak, aby identifikovalo všechny 
pravděpodobné významné vlivy na základě známých faktů (studie, odborná literatura) a na základě údajů a 
informací obsažených v územním plánu s cílem postihnout specifika posuzovaného regionu. Dokument SEA 
byl podroben veřejné diskusi v rámci projednávání konceptu územního plánu.     
 
Výsledky dokumentace SEA byly promítnuty do pokynů pro zpracování návrhu. Součástí tohoto vyhodnocení 
bylo i hodnocení vlivu na území soustavy Natura 2000, podle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny. K návrhu územního plánu bylo dopracováno nové naturové hodnocení s cílem zjistit, zda 
posuzované části koncepce a návrhu můžou mít významný negativní vliv na  předměty ochrany a celistvost 
konkrétních lokalit. Plánované rozvojové plochy a záměry jsou v hodnocení konfrontovány s vymezením lokalit 
soustavy Natura 2000 a jejich předmětů ochrany. Jsou identifikovány přímé a nepřímé vlivy plánovaných 
aktivit, včetně vlivů kumulativních. Posuzována je zejména forma působení,  intenzita a trvání vlivů. Hodnocen 
je i vliv na integritu lokalit v kontextu možných migračních tras předmětů ochrany. Z hodnocení vyplývá 
funkční omezení využití vybraných ploch v blízkosti evropsky významné lokality Žebračka. 
 
U konkrétních záměrů, které podléhají působnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (v platném znění) bude provedeno podrobné posouzení vlivů na životní prostředí podle tohoto 
zákona či zákona platného v době přípravy záměru. Obdobně u dílčích záměrů, kde nebude vyloučen vliv na 
EVL a kde lze vliv předpokláda, bude provedeno posouzení na soustavy NATURA 2000. 
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Požadavky na rozvoj města včetně požadavků na uspokojování základních občanských potřeb byly vzneseny 
v průběhu připomínkování konceptu a byly zahrnuty do pokynu pro zpracování návrhu územního plánu.   
         

A.3 . 3 .  ST ANO VISKO KRAJSKÉHO  ÚŘADU K VYHODNOCENÍ  VL I VŮ  NA   
Ž IVOT NÍ  PROST ŘEDÍ   

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ke konceptu „Územního plánu města Přerov“ bylo 
provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracováno přiměřeně v rozsahu 
přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Součástí tohoto 
vyhodnocení bylo i hodnocení vlivu na území soustavy Natura 2000, podle ustanovení § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny.  
 
Krajský úřad v průběhu řízení obdržel od pořizovatele veškeré podklady potřebné pro vydání stanoviska dle § 
22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Na základě konceptu „Územního plánu města Přerov“, vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, 
hodnocení vlivu na systém Natura 2000, výsledku veřejného projednání a vypořádání došlých připomínek 
dotčených správních úřadů a dotčených územních samospráv. Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný 
orgán podle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10 i) odst. 3 
citovaného zákona vydal SOUHLASNÉ STANOVISKO k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí včetně hodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2000 ke konceptu „Územního plánu města 
Přerov“. Stanovisko má  č.j.: KUOK 6150/2008 a Sp.zn: KÚOK/6150/2008/OŽPZ/7232 a obsahuje několik 
připomínek a doporučení.  
 
Na základě požadavku krajského úřadu bylo dopracováno hodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2000. 
Hodnocení, které provedla autorizovaná osoba, je přiloženo k návrhu územního plánu. Ostatní připomínky a 
podněty ze stanoviska Krajského úřadu (vymezení ploch, zákresy tras apod.) jsou dle možností zapracovány 
v návrhu územního plánu.   

A.3 . 4 .  VYHO DNO CENÍ  ÚČELNÉHO VYUŽ ITÍ  Z AST AVĚNÉHO ÚZEMÍ  A  
POT ŘEBY VYMEZENÍ  Z ASTAVITELNÝCH PLO CH    

Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve smyslu vybrané varianty s ohledem na rozvoj sídelní struktury 
v předmětných rozvojových lokalitách, které navazují na okraje zastavěného území v souladu se zadáním a 
strategickými záměry města. Kapacitní výstupy návrhu byly oproti konceptu optimalizovány, tj. sníženy 
s ohledem na minimalizaci záboru ZPF. 
Rozsah ploch odpovídá předpokladům rozvojových oblastí a os dle PÚR ČR a ZÚR Olomouckého kraje. 
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B .   O D Ů V O D N Ě N Í  Ř E Š E N Í  Ú Z E M N Í H O  
P L Á N U  

 

B.1.       ŠIRŠÍ VZTAHY A KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

B.1 . 1 .  POŽ ADAVKY VYPLÝVAJÍC Í  Z  POLIT I KY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Statutární město Přerov má charakter relativně autonomního subregionálního centra v Olomouckém kraji. 
Přerov je významným dopravním uzlem v koridoru moravských úvalů. Kříží se v něm železniční trati 
koridorového významu Česká Třebová – Břeclav a Brno – Bohumín. Z Politiky územního rozvoje, schválené 
usnesením č.561 Vlády České republiky ze dne 17.5.2006 se města Přerova dotýká : 

• Vazba na rozvojové oblasti OB8 – Olomouc a OB9 - Zlín  
Statutární město Přerov se nachází mezi oběma rozvojovými oblastmi, v podstatě na okraji každé z nich. 
Z výše popsané polohy vyplývá jistá míra ambivalence regionálních vztahů a spádovosti. Město tvoří spolu 
s Lipníkem a Hranicemi mikroregion Moravská brána, který tvoří svébytnou územní enklávu v přirozeném 
těžišti Moravy na rozhraní Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Tomu odpovídá i poloha na 
významné křižovatce dopravních tras a koridorů. Z hlediska správního spáduje k Olomouci. 
Rozvojová oblast OB8-Olomouc byla vymezena jako území se silnou koncentrací obyvatelstva a 
ekonomických aktivit, z nichž převážná část má republikový význam. Váže se také na kulturně historický 
význam Olomouce. Podporujícím faktorem rozvoje je průtah III. tranzitního železničního koridoru a v silniční 
dopravě stávající rychlostní spojení Olomouce (R46, D1) s Brnem, budované rychlostní propojení (R35, D47 a 
pro Přerov zásadně významné prodloužení D1 k Lipníku) s Ostravou, jakož i perspektivní rychlostní silniční 
propojení sPrahou (R53, D11). 
Z pohledu úkolů pro územní plánování uvedených v PÚR ČR se území Přerova dotýká potřeba rozšiřovat a 
zkvalitňovat systém veřejné dopravy, problematika podpory rozvoje podnikatelských aktivit a s ohledem na 
kulturní, krajinné a přírodní zázemí podpora cestovního ruchu. S tím do značné míry souvisí potřeba regulace 
obslužných a zábavních zařízení podél komunikací. 
Rozvojová oblast OB9-Zlín byla vymezena z obdobných důvodů. Podporujícím faktorem rozvoje 
s významem pro Přerov jakožto významný dopravní uzel je II. tranzitní železniční koridor a v silniční dopravě 
uvažované rychlostní spojení (R55) s Hodonínem a Břeclaví. 

• Vztah k rozvojové ose OS 5 (-Katowice) - hranice ČR – Ostrava – Břeclav - hranice ČR (-Wien)  

Má pro statutární město Přerov zásadní význam. Jedná se o tradiční průchodní směr mezi jižní a severní 
Evropou, který se na Moravě rozděluje do dvou větví. Západní se opírá o velká města Brno a Olomouc 
propojená D1 a R46. Východní sleduje komunikačně nejvhodnější propojení Pomoravím s trasou II.tranzitního 
železničního koridoru a perspektivním vedením rychlostní komunikace R55 Hulín-Břeclav. Obě větve 
rozvojové osy propojené prodloužením D1 k Lipníku nad Bečvou se společným prodloužením na Ostravu do 
Polska (D47) nepochybně vyvolají inovační a rozvojové podněty s mezinárodním přesahem v odpovídajících 
územních pásech (viz. zóna Nošovice).  

Z hlediska kritérií a podmínek pro rozhodování a úkolů pro územní plánování je pro Přerov významné 
upřesnění koridoru D1 v úseku Kroměříž-Lipník n.Bečvou a koridoru R55 v úseku Přerov-Olomouc a řešení 
jejich územních souvislostí.  
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Z pohledu úkolů pro územní plánování uvedených v PÚR ČR vyplývá pro Přerov potřeba řešit územní 
souvislosti upřesněného koridoru D1. 

•  Vztah ke specifickým oblastem: 
Poloha Přerova nesouvisí přímo s žádnou z definovaných specifických oblastí. Okrajový a nepřímý vztah je 
možno sledovat k SOB 2 – Beskydy (vzdálený krajinný rámec a tranzitní cestovní ruch).  

 

•  Vztah ke koridorům a plochám dopravy 
Koridory a plochy dopravy mezinárodního významu : 
Transevropské multimodální koridory (TEMMK) : 
Větev VI B TEMMK –Katovice-Ostrava-Přerov-Brno (silniční stav), 

–Katovice-Ostrava-Přerov-Břeclav (železniční stav). 
Přerov se nachází přímo na křížení brněnské a břeclavské větve tohoto koridoru.  
Železniční doprava : 
- Koridor vysokorychlostní železniční dopravy – VR1 (Dresden-) hranice ČR-Praha-Brno–hranice ČR (-
Bratislava), (Nőrnberg-) hranice ČR-Plzeň-Praha, Brno-Přerov–Ostrava–hranice ČR(-Polsko) : Prochází 
oběma větvemi rozvojové osy OS5 Katowice-Ostrava-Olomouc-(Přerov)- Brno-Břeclav, řešeným územím 
pouze prochází. Je vymezen z potřeby zabezpečit průchodnost území ČR koridory vysokorychlostní dopravy 
v návaznosti na obdobné systémy v okolních zemích. 
Z pohledu úkolů pro územní plánování uvedených v PÚR ČR je třeba vymezit plochy a koridory s cílem 
prověřit možnost budoucího využití. Dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo 
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. 
- Koridor konvenční železniční dopravy – ŽD1 : Koridor Brno-Přerov (č.300) s možnou větví Kroměříž-
Otrokovice-Zlín-Vizovice-Valašská Polanka (č.280) Hranice na Moravě-Horní Lideč-hranice ČR (-Púchov), 
možné využití úseků stávající trati č.331 Otrokovice-Zlín-Vizovice. Prochází v rozvojové ose OS5 Katowice-
Ostrava-Olomouc/Přerov-Brno a odbočná větev částečně v celé rozvojové ose OS11 Zlín-Horní Lideč-hranice 
ČR (-Púchov).  
Důvody pro vymezení byly : zkapacitnění železniční trati s vysokou intenzitou osobní dopravy, zvýšení 
atraktivity odbočnou větví do Zlína směrem na Slovensko, zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí do 
oblastí se zvýšenou ochranou přírody a krajiny. 
Úkolem pro územní plánování je zabezpečit průmět vybraných variant do řešení ÚPD. Pro Přerov, jako 
významný dopravní uzel, má tento koridor zásadní význam. 
Silniční doprava : 
- Dálnice D1, D47 : Propojení stávající D1 s D47 u Lipníka n.Bečvou je v PÚR vyznačeno jako stav (existující 
ÚR). Má pro Přerov strategický význam, neboť umožní doposud chybějící přímé napojení na dálniční síť a 
naplní tak předpoklad multimodálního dopravního uzlu. 
- Rychlostní silnice R55 : Je navržena v úsecích Olomouc-Přerov a dále Napajedla-Uherské Hradiště- 
Hodonín-Břeclav. Úsek prochází rozvojovou osou OS5 Olomouc-Přerov-Zlín/Otrokovice-Břeclav-Wien. Je 
vymezena z důvodu zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou koncentrací sídel a obyvatel. 
Vodní doprava : 
- Koridor D-O-L – Dunaj-Odra - Labe – není v PÚR jmenován, ale je z hlediska multimodality dopravního uzlu 
Přerov mimořádně zajímavý zejména z hlediska umístění logistického terminálu středoevropského významu. 
Letecká doprava : 
- Letiště Bochoř – není v PÚR jmenováno, ale po vyřešení otázky jeho budoucího užívání může mít pro Přerov 
význam jako čtvrtý druh kapacitního dopravního napojení logistického terminálu.  
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Kombinovaná doprava : 
- Terminál kombinované dopravy – není v PÚR jmenován, ale po napojení Přerova na D1, modernizaci a 
zkapacitnění železničních tratí, při komerčním využití letiště Bochoř a případné realizaci vodní cesty D-O-L se 
stane Přerov multimodálním dopravním uzlem v centru Moravy s přesahy do zahraničí, což dává ideální 
předpoklady pro umístění logistického centra středoevropského významu. 

 

• Vztah ke koridorům a plochám technické infrastruktury  
- Koridory a plochy TI mezinárodního významu :   
Elektroenergetika : 
- Koridor E3 – souběh dvou vedení V403 Prosenice-Nošovice a vedení V404 Nošovice-hranice ČR-Slovensko 
navazuje na stabilizovanou síť VVN procházející územím Přerova. 
- Koridory a plochy TI republikového významu : 
Plynárenství : 
- Koridor P6 – zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN63 Hrušky-Příbor vč.výstavby nové kompresorové stanice 
Libohošť a podzemního zásobníku plynu v lokalitě Příbor-Klokočov. Důvodem je posílení a záloha přepravní 
cesty, která svým významem přesahuje území jednoho kraje. 

 

B.1 . 2 .  POŽ ADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ  Z  ÚZ EMNĚ  PL ÁNOVACÍ  
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM 

Vazby na zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
Územně plánovací dokumentací nadřazenou Územnímu plánu města Přerova jsou Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje, schválené usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 
22.2.2008.  
Území, řešeného Územním plánem města Přerova, se dotýkají regionální a nadregionální zájmy, které mají 
spíše motivační než omezující dopady na město. Některé z nich mohou být výzvou a impulsem pro iniciaci 
zásadního rozvoje města. Bude záležet na schopnostech a spolupráci všech zainteresovaných složek, jak 
dokážou vcelku mimořádných vnějších příležitostí využít nejen pro rozvoj ryze ekonomických aktivit, ale i pro 
harmonický rozvoj všech městských funkcí. 
Aktuální přínosy ZÚR : 
- trasy nadřazené dálniční a rychlostní silniční sítě (D1 - D47, R55), které budou mít klíčový význam pro rozvoj   
  města za předpokladu vyřešení jeho kvalitního napojení, 
- protipovodňové úpravy a opatření, 
- cyklistické trasy regionálního významu. 
Dlouhodobé vlivy ZÚR : 
- železniční koridor vysokorychlostní tratě (VRT), který územím města prochází bez přímé vazby na stávající      
  zařízení železniční dopravy, 
- vodní cesta Dunaj-Odra-Labe a splavnění Bečvy s dopadem na potřebu železničního napojení přístaviště. 
 
Jsou respektovány veškeré stabilizované trasy nadřazené infrastruktury a nadřazené prvky Územního 
systému ekologické stability (ÚSES). V intencích trvale udržitelného rozvoje jsou zapracovány zásady ochrany 
kulturních hodnot a přírodního bohatství. 
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B.1 . 3 .  POŽ ADAVKY VYPL ÝVAJÍ CÍ  Z  DALŠÍ CH ŠI RŠÍ CH ÚZEMNÍCH 
VZT AHŮ  

Poloha města : 
Město Přerov se nachází na jihovýchodním okraji regionu Olomouckého kraje, v blízkosti jeho hranice se 
Zlínským krajem. Spolu s 13 přilehlými venkovskými sídly na jeho správním území tvoří mikroregion, ke 
kterému je možno spádově přiřadit i další příměstské obce v prstenci o poloměru 5 - 7 km obepínajícím jeho 
obvod.  
Město má přirozené vztahy k centru regionu, krajskému městu Olomouci, které se nachází ve vzdálenosti cca 
25 km na trase I/55 směrem severozápadním, a ke kterému spáduje za vyšší vybaveností.  
V okruhu cca 10 – 15 km se nacházejí vzdálenější subcentra s méně intenzivními vztahy. Na západní straně 
ve směru k Prostějovu jsou to větší obce Troubky, Tovačov (silnice II/434) a Brodek u Přerova (II/150). Jižně 
na silnici II/47 je to Chropyně ve směru na Vyškov a Hulín na silnici I/55 (s vazbou na Kroměříž), směřující 
dále na Otrokovice (s vazbou na Zlín) a Břeclav. Ve východním směru (II/150) se nachází ve vzdálenost 20 
km již ve Zlínském kraji Bystřice pod Hostýnem. Jihovýchodně leží Holešov. 
 
Regionální vztahy : 
Mikroregion Přerov je počátkem a součástí lineárního regionu položeného v ose Moravské brány, zahrnujícího 
ve směru severovýchodním města Lipník a Hranice. Takto vymezený region má celkem 110 000 obyvatel, 
z toho jádrová území 75 000 obyvatel, regionální centrum – město Přerov 48 000 obyvatel. 
Nadregionální vztahy jsou dány především mimořádně atraktivní a exponovanou polohou Přerova uprostřed 
regionu Moravy, na transevropském multimodálním koridoru B VI Brno-Ostrava Katovice, přibližně v polovině 
vzdálenosti mezi metropolitními centry Brnem a Ostravou. Příležitosti, které z uvedené skutečnosti vyplývají, 
jsou v současném stavu znehodnocené špatnou dostupností automobilové dopravy. 
Přerovský region spáduje především ke krajskému nadregionálnímu centru Olomouci se sídlem Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Olomouc se nachází 25 km severozápadně a spolu s Prostějovem (25 km 
západně) tvoří nadregion s počtem 300 000 obyvatel, jádrová území mají 180 000 obyvatel, nadregionální 
centrum Olomouc 103 000 obyvatel. 
Přerov se nachází mezi dvěma regiony metropolitního významu. Severovýchodně v pokračování směru 
Moravské brány je to metropolitní region Ostrava (Havířov) se 710 000 obyvateli, z toho 520 000 obyvateli 
v jádrových územích a 317 000 obyvateli Ostravy jako metropolitního centra. Jihovýchodním směrem se 
nachází metropolitní region Brno s 620 000 obyvateli, z toho 420 000 obyvateli v jádrových územích Brněnské 
sídelní regionální aglomerace (BSRA) a 376 000 obyvateli metropolitního centra Brna. 
Východně tvoří regionální celek podbeskydská města Vsetín a Valašské Meziříčí s počtem 105 000 obyvatel, 
z toho s 31 000 + 32 000 obyvatei v jádrových územích a 28 000 + 29 000 obyvateli v centrech. 
 
Význam města ve struktuře osídlení : 
Přerov je město se sídlem Městského úřadu, dříve i Okresního úřadu. Ve městě sídlí Městský úřad Přerov, 
Úřad práce, Finanční úřad, Pozemkový úřad, Katastrální úřad, Územní odbor HZS, Územní vojenská správa, 
Státní správa sociálního zabezpečení, kontaktní místo sociálních dávek, Hygienická správa, Státní veterinární 
správa, Stavební úřad a Matrika. 
Přerov je významným dopravním uzlem v koridoru moravských úvalů. Kříží se v něm železniční trati 
koridorového významu Česká Třebová – Břeclav a Brno – Bohumín.  
Město je zatíženo nejen zdrojovou a cílovou dopravou, významný podíl na jeho území má i průjezdná 
doprava. V současné době postrádá přímé napojení na kapacitní rychlostní silnice a dálnice, přestože je na 
přímé spojnici Brno-Ostrava, kterou dnes nahrazuje trasa rychlostní komunikace přes Olomouc.  
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Na území města se kříží významné dopravní trasy I/55 ve směru SZ(11 000 voz./den) - J(6 500 voz./den) 
Olomouc–Přerov-Hulín-Otrokovice Uherské Hradiště-Břeclav a II/150 ve směru Z - V(6 500 voz./den) 
Prostějov-Přerov Bystřice pod Hostýnem. Důležitou radiálu představuje trasa I/47ve směru SV přes Lipník a 
Hranice na Ostravu, se souběžnými trasami II/434 a III/04724. SV směr vykazuje v součtu mimořádnou zátěž, 
které naprosto neodpovídá stav komunikací. K nim je nutno připočíst východní a jihovýchodní radiální směry 
II/434 od Prostějova, jihovýchodní II/436 od Kojetína a Vyškova. 
Zásadní dopravní deficit, který představuje absence přímého napojení města na nadřazené rychlostní silniční 
systémy bude v dohledné budoucnosti odstraněn prodloužením D1 s napojením na D47 u Lipníka. Tato 
skutečnost může být mohutným impulsem pro zvýšení atraktivity města pro podnikatelské aktivity a může 
vyvolat výrazný rozvoj. 
Z hlediska vazby na ZÚR se území města Přerov aktuálně dotýká zejména trasa pro výstavbu dálnice D1 – 
D47 a rychlostní komunikace R55, v dlouhodobém horizontu železniční koridor VRT procházející severně od 
jádrového území z větší části podpovrchově bez kontaktu s územím a větev vodní cesty Dunaj-Odra-Labe 
(splavnění Bečvy), položená přibližně souběžně s VRT s přístavištěm a požadavkem na jeho napojení na 
železniční dopravu.  
Postupnou realizací výše uvedených záměrů se zásadně změní postavení města ve struktuře osídlení. 
V případě úspěšného využití příležitostí plynoucích z nadregionálních souvislostí a při optimálním pojetí 
budoucí funkce letiště se může Přerov stát velkým dopravně logistickým centrem Moravy se středoevropským 
významem. V tomto ohledu je ovšem nutno podrobně vyhodnotit souvislosti s obdobnými záměry Brna (letiště 
Tuřany, D1, D2, železniční koridory) a Ostravy (Mošnov, žel.koridor, zatím absence dálnice jako Přerov), které 
mají podobné předpoklady, ale asymetrickou polohu.  

 

B.2.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

B.2 . 1 .  HLAVNÍ  CÍLE ROZVO JE ÚZEMÍ  

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Přerova pro období 2007-2013, 
schválený Zastupitelstvem města Přerova na svém 4.zasedání usnesením č.56/4/6/2007 dne 5.2.2007, 
formuluje základní vizi rozvoje : „Statutární město Přerov se  chce v horizontu strategie stát městem aktivně 
utvářejícím dobré podmínky pro život svých obyvatel. K tomu využije svůj tradiční ekonomický potenciál, dále 
rozvíjený podporou úspěšných oborů, a svoji polohu přirozené dopravní křižovatky střední Moravy, při 
zachování zásad udržitelného rozvoje. Cílevědomý rozvoj vzdělávacích, zdravotnických, sociálních, 
sportovních a kulturních služeb pro měoa jeho okolí přispěje k prosperitě kraje a spokojenoi občanů“. 
K naplňování rozvojové vize jsou z hlediska územního plánu podstatné zejména programy, týkající se zvýšení 
atraktivnosti města pro investory – příprava nových investičních ploch a logistického centra, návazný rozvoj a 
zvýšení standardu bydlení, zkvalitnění dopravního systému spojené se zlepšením životního prostředí, 
výstavba infrastruktury pro cestovní ruch na základě vytvoření koncepce cestovního ruchu, zkvalitnění služeb, 
a zvýšení nabídky volnočasových, kulturních a sportovních aktivit. 
Územní plán města Přerova je řešen v intencích udržitelného rozvoje ve vyvážené soustavě úměrného rozvoje 
všech funkcí při zachování, ochraně a vytváření podmínek pro celkovou kultivaci prostředí města, jeho 
přírodního a krajinného prostředí. 
Z problémové analýzy vyplývá, že město Přerov je ve všech svých funkcích stabilizované a je schopno 
uspokojit základní životní a civilizační potřeby svých obyvatel. Současný stav však vykazuje rysy stagnace 
s trvalou tendencí mírného poklesu. Zvrácení tohoto nežádoucího trendu ke směru udržitelného rozvoje 



   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 21 

vyžaduje nové impulsy, kterými mohou být příležitosti, spojené s polohou města ve struktuře osídlení a 
očekávanými přínosy z nadregionálních rozvojových záměrů infrastrukturní povahy.  
Na straně ohrožení je třeba vnímat riziko stagnace ekonomie spojené s růstem nezaměstnanosti při 
nedostatečném a nevhodném využití výše zmiňovaných příležitostí.  
 
Urbánní prostředí Přerova může dle zájmu a schopností města využít daného přirozeného územního 
potenciálu. Dle akceptace vnějších příležitostí může dojít k odlišnému vývoji.  
Budoucí vývoj může být : 
- konzervativní, zaměřený na revitalizaci a humanizaci městského prostředí s prvky intenzifikace využití 
stabilizovaných segmentů území bez nároků na větší plošný rozvoj, 
- plynule rozvojový s využitím příležitostí výrazně zlepšené dopravní dostupnosti města po realizaci dálnice, 
- radikálně rozvojový s masivním využitím potenciálu území k dlouhodobým programům, vázaným na zahrnutí 
letecké a vodní dopravy do soustavy ekonomických atraktivit regionu. 
Scénáře mohou být v dílčích oblastech zaměnitelné a mohou se vzájemně doplňovat podle konkrétního vývoje 
vnějších podmínek. Mohou mít charakter etapizace a měly by být koncipovány tak, aby byly kompatibilní a 
nevylučovaly jeden druhý. 
 
Územní plán města Přerova vytváří pro výše uvedené cíle územní podmínky na základě následujících zásad : 
1. Nabídka rozvojových ploch je orientována do dlouhodobých strategických směrů, a to vyváženě ve všech 
potřebných funkcích i v kvalitě a rozsahu. Je schopna konkurovat nabídce rozvojových ploch mimo území 
města. 
2. Udržitelná mobilita – územní plán stabilizuje a navrhuje další rozvoj infrastruktury pro zajištění kvalitní, 
usměrněné obsluhy území, zohledňující jak širší vazby, tak i kvalitu městského prostředí. 
3. Životní prostředí a kvalita života – územní plán vytváří podmínky pro snižování zátěže  životního 
prostředí z lidské činnosti a podmínky pro kvalitní obytné prostředí města. 
4. Ochrana a obnova přírodních a krajinných hodnot včetně vodních toků – územní plán vymezuje 
nejhodnotnější části krajiny jako nezastavitelná území s cílem efektivně využít jejího rekreačního potenciálu. 
5. Revitalizace – územní plán podporuje revitalizaci zanedbaných území a nevyužitých areálů uvnitř 
zastavěného území (brownfields). 
6. Flexibilita nového územního plánu – územní plán umožňuje městu pružně reagovat na potřeby rozvoje 
jednotlivých funkcí a současně dostatečně chránit plochy pro veřejnou obsluhu území. 

B.2 . 2 .  ŘEŠENÍ  HLAVNÍ CH PROBLÉMO VÝCH OKRUHŮ  

Širší regionální vztahy – poloha Přerova ve struktuře osídlení : Územní plán počítá jako se zásadním 
vstupním rozvojovým impulzem využití příležitostí, plynoucích z obnovené a posílené role města po výstavbě 
dálnice jako významného dopravního uzlu v centru Moravy na transevropském multimodálním koridoru VI B 
Brno-Ostrava Katovice. Využití přínosů napojení na nadřazenou dopravní infrastrukturu je podmínkou 
výrazného ekonomického rozvoje.   
Ochrana kulturních a civilizačních hodnot území : Návrh respektuje veškeré památkově chráněné objekty i 
lokality, jakož i stabilizovanou strukturu zástavby, která je v některých segmentech narušena nevhodnými 
zásahy nebo jejím nevhodným užíváním. Vyskytují se i opuštěné chátrající areály, které dehonestují své okolí 
a jsou navrženy k přestavbě a revitalizaci. 
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Přírodní podmínky : Návrh řeší řadu střetů a problémů, jedná se zejména o úpravy ÚSES a chráněných 
přírodních lokalit ve střetu se zájmy jiných funkcí. Podstatné bude řešení střetu zájmů ochrany ZPF 
s potenciálními rozvojovými plochami. 
Protipovodňová ochrana  : Nutnou ochranou Přerova se jeví alespoň dílčí realizace protipovodňových 
opatření na horním toku Bečvy a jejích přítocích v kombinaci s místním ohrázováním (nábřežními zdmi) a 
úpravou příčných objektů (mostů a lávek).  
Problematika dopravní infrastruktury : 
Silniční doprava : Koncept řeší přímé napojení na nadřazené rychlostní silniční systémy a s tím související 
přetížení místní komunikační sítě.  

Vodní doprava : Je chápána jako dlouhodobá příležitost pro zpřístupnění města pro všechny kapacitní druhy 
dopravy.  
Železniční doprava : Je řešena modernizace železničního uzlu. Návrhová trasa vysokorychlostní železnice 
nemá přímý vliv na obsluhu území města, vykazuje však některé dílčí střety s funkčními plochami 
integrovaných obcí.  
Pěší a cyklistická doprava : Jsou zapracovány návrhy na doplnění sítě cyklistických tras a na zvýšení 
bezpečnosti pěší dopravy. 
Letecká doprava : Je obdobně jako lodní chápána jako dlouhodobá příležitost pro zpřístupnění města pro 
všechny kapacitní druhy dopravy.  
Problematika technické infrastruktury : 
Zásobování vodou : Stávající koncepce skupinového vodovodu včetně zdrojů zůstane i nadále zachována, 
pouze bude dořešena možnost zásobování systému z Ostravského oblastního vodovodu.  
Odvádění odpadních vod : Celá řada úseků kanalizačního systému Přerova je v současné době ve špatném 
technickém stavu. Další rozvoj města Přerova není podmíněn rozsáhlým zkapacitňováním stokového systému 
a cílenou rekonstrukcí problémových úseků v systému.  
Zemní plyn : Plynovodní síť a kapacita zařízení odpovídá potřebám města. Rezervou pro masivní rozvojové 
záměry je páteřní plynovod VVTL, který prochází v trase východně od města. 
Teplo : Je řešeno vymezení sfér zájmových oblastí pro zásobování teplem z CZT a lokálních zdrojů tepla, tak 
aby bylo dosaženo dvoucestné zásobování energiemi.  
Elektrická energie : Pro návrhové plochy je navrženo doplnění a rozšíření sítě včetně nové rozvodny VVN 
110/22 kV a přeložky vedení VN kolidujících s navrhovanými zastavitelnými plochami. 

B.2 . 3 .  Z APRACO VÁNÍ  PO KYNŮ  PRO ZPRACOVANÍ  NÁVRHU ÚP 

Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu města Přerova zpracoval, v souladu s ustanovením §49 
odst.1 stavebního zákona, pořizovatel v součinnosti s určeným zastupitelem Mgr. Josefem Kulískem, 
náměstkem primátora. Pokyny byly schváleny usnesením  č.343/15/2/2008 15.zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 5.5.2008.  
Vyhodnocení požadavků je samostatnou přílohou Odůvodnění ÚP Přerov.    
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B.3.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ 
VARIANTY VE VZTAHU K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ÚZEMÍ  

B.3 . 1 .  O DŮVO DNĚNÍ  KONCEPCE ROZVO JE ÚZ EMÍ  MĚST A,  O CHRANY 
A  ROZVO JE JEHO HODNOT  

B.3.1.1.  Všeobecné zásady řešení  
Výběr varianty pro zpracování návrhu územního plánu Přerova vyplynul z projednání konceptu Územního 
plánu města Přerova a schválených zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Vybrána byla základní 
varianta konceptu. 
Udržitelný rozvoj města je nahlížen 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. 
Poslání územního plánu je chápáno jako průmět hmotných a nehmotných civilizačních zájmů (potřeb a 
požadavků) do daných přírodních podmínek a historicky vzniklých stavebních struktur autentického území. 
Městský organismus lze vzhledem k množství a různorodosti prvků a složitosti vzájemných vztahů definovat 
jako fraktální strukturu s prvky chaotického chování.  
Hmotné zájmy se do řešení promítají návrhem fraktální struktury stabilizovaných, zastavitelných, 
přestavbových a nezastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití a územních rezerv, které jsou 
definovány jednak kvantitativně svou výměrou, jednak kvalitativně svou strukturou, mírou a způsobem využití.  
Nehmotné zájmy jsou vyjádřeny vzájemnými vztahy vyplývajícími z polohy ploch a režimy, určujícími 
podmínky ochrany přírodních a kulturních hodnot a dalších veřejných zájmů v oblasti. Z tohoto pohledu mají 
charakter atraktů, které svým působením ovlivňují chování jednotlivých segmentů. 
 
B.3.1.2.  Zdůvodnění koncepce ochrany kulturních a civilizačních hodnot města  

• Stručný historický vývoj města : 
První známky osídlení spadají do doby kamenné. Svědčí o tom nálezy sídliště pravěkého člověka, lovce 
mamutů, na místě dnešního Předmostí a okolí. Na skalnatém pahorku bylo založeno slovanské sídliště pro 
ochranu Jantarové stezky, procházející Moravskou bránou, ze kterého se vyvinul hrad sídliště. 
Přerov náleží k nejstarším osadám na Moravě. První písemná zpráva o hradu, kostele a osadě pochází z r. 
1046, v r. 1052 udělil vévoda Břetislav Přerovu zvláštní práva a výsady. Roku 1241 byl Přerov při tatarských 
nájezdech zcela zničen, král Přemysl II. obnovil město a r. 1256 mu udělil městské právo. Přerov se skládal 
z Horního a Dolního města, mezi stavbami dominoval farní kostel sv. Vavřince. Snad nejstarší chrám je 
v Přerově kostel sv. Michala, významná je kaple sv. Jiří na Horním náměstí a zámek – barokní přestavba 
původně gotického hradu. Ve městě již ve středověku vznikaly mnohé významné světské stavby, např.špitál. 
Časem se vyvinulo podhradí (Dolní město), ve kterém se usazovali řemeslníci. V r. 1350 bylo opevněno. V r. 
1427 bylo dobyto husity, vydrancováno a stalo se jejich důležitým sídlem na Moravě. R. 1475 byl Přerov 
postoupen pánům z Pernštejna, kteří městu udíleli mnoho výsad, na nichž město vzkvétalo. Bylo osídleno 
okolí zámku. V r.1596 přešlo do vlastnictví Žerotínů a nadále se rozvíjelo. Potkaly ho však i pohromy, když 
r.1642 bylo dobyto, vypáleno a vypleněno Švédy, krátce po obnově v r. 1644 opět vyhořelo. Při epidemii moru 
1771 vymřela polovina obyvatel. Město ničily i další požáry, po kterých bylo vždy znovu obnovováno. 
Přerov náležel k hlavním sídlům Jednoty bratrské, která zde zřídila školu, na které v letech 1614 – 1616 
vyučoval Jan Amos Komenský. 
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Po stránce hospodářské byl Přerov známým centrem této oblasti Moravy. V r. 1841 byla dokončena železniční 
trať z Uherského Hradiště do Přerova a do Olomouce. V r. 1859-1860 byl postaven první cukrovar. I přes 
požár v r.1868 byl Přerov významným střediskem průmyslu a obchodu. Přerov se stal důležitou železniční 
křižovatkou tratí Břeclav-Bohumín, Olomouc-Brno. Přerov byl v 19.století sídlem okresního hejtmanství a 
soudu, státní pošty a telegrafu, četnické stanice. V r. 1871 bylo založeno c.k. vyšší české gymnázium. Sídlila 
zde rovněž zemská hospodářská škola, strojnická a obchodní škola, ústav školních sester. 
Rozvoj města se promítl i do výstavby. V r. 1900 měl Přerov 1 400 domů a 17 005 obyvatel. K největšímu 
rozvoji dochází po 2.světové válce a to ve všech funkčních složkách. Vznikaly nové průmyslové závody a 
rozvíjely se i původní. Počet obyvatel se přibližně zdvojnásobil, což vyvolalo velkou potřebu bytů. Výstavba se 
uskutečňovala v počátku na volných plochách na jižním a východním okraji zastavěného území města. Od 
60.let se těžiště nové výstavby přeneslo do demoliční přestavby zastavěných území. Tento postup se liší od 
praxe běžné v té době v jiných městech. Byl do jisté míry umožněn dosavadním charakterem zástavby 
dotčených částí města – zastaralou a velmi extenzivní zástavbou venkovského charakteru, byl však náročnější 
než výstavba na volných plochách. Pojetí zástavby a utváření prostorové struktury reprezentují urbanistický a 
architektonický názor té doby, poplatný diktátu jedině dostupných utilitárních panelových technologií a vazbě 
na tvrdě stanovené limity THU. Výška zástavby se pohybuje u starších souborů 3-5 podlaží, u novějších 4-14 
podlaží. Tato forma zástavby se dostala do těsného sousedství nepříliš rozsáhlého historického jádra s 
dominantou zámku a Horního města. 
Myšlenka revitalizace a modernizace stabilizovaných struktur je v principu žádoucí odpovědí na současně 
silně působící suburbanizační trendy. Je v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a racionálního 
využití území. Byla však v dané době do značné míry znehodnocena diktátem dodavatelsky dostupných 
utilitárních panelových technologií. Výsledný efekt v některých částech narušuje strukturu a nevytváří 
adekvátní městské prostředí. 
 

• Urbanistická struktura současné zástavby : 
Území města 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, která jsou přičleněna do správního území města. Struktura zastavěného území města je tedy členitá a 
v okrajových polohách značně rozvolněná. Tomu odpovídají i principiálně odlišné charakteristiky zástavby 
městského a venkovského typu.  
Městská struktura jádrového území : Jádrové území se rozkládá po obou březích řeky Bečvy s historickým 
jádrem (MPZ) na levém břehu. Na severní straně, oddělena barierou železniční trati, srostla s jádrovým 
územím předměstská zástavba původně solitérních venkovských území Předmostí a Popovic. Strukturu 
městské zástavby je možno proložit urbánními osami, které tvoří jeho kompoziční kostru a zároveň vyjadřují 
základní provozní sytém městského organismu.  
SJ osa městského parteru je proložena severojižním směrem a tvoří páteř centrálního území. Definuje 
městotvorný prostorový vztah v kategorii bulváru s regulovanou dopravou a preferencí pěšího provozu. 
Propojuje městská území na severu – Předmostí, Popovice s prostorem před autobusovým a železničním 
nádražím. Je položena tangenciálně k historickému jádru s městskou památkovou zónou, kříží říční tok Bečvy 
s nábřežím. 
ZV urbánní osa nábřeží Bečvy – definuje prostor nábřeží , je směrována východně do přírodního prostředí 
Moravské brány. Propojuje nivu Bečvy s chráněnou přírodní lokalitou Žebračka a parkem Michalov naproti 
MPZ Horního náměstí. 
Osa sběrné dopravní obsluhy městského centra tvoří obvodový prstenec městského centra, který sleduje 
vnitřní oblouk železniční trati a obchází městské centrum na severním, západním a jižním okraji. Její funkce je 
prioritně dopravní, sběrná a obslužná s odpovídajícím podílem průjezdné dopravní zátěže, nabývá však i 
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charakteru městské ulice, tvořící páteř transformačního smíšeného území. Severní větev je součástí trasy 
I./47 k Lipníku, jižní větev tvoří V-Z příčnou spojku mezi silnicemi II./434 (směr Tovačov) a II./150 (směr 
Bystřice p.Hostýnem). Na tuto osu navazuje z jihu rozvětvená osa I./55, směřující jednak k severovýchodu 
(Kozlovice), jednak podél železniční trati do přednádražního prostoru. 
Hlavní osy jsou doplněny příčnými vedlejšími osami, které jsou proloženy jednotlivými segmenty pravobřežní 
zástavby a přednádražního území. 
Venkovské struktury příměstských sídel : Centrální město je obklopeno prstencem venkovských obcí. Část 
těchto obcí je integrována do správního území Přerova, některé jsou samostatné a svým katastrálním územím 
tvoří klíny, kterými je souvislé území města prolomeno. I přes své autonomní postavení mají jednoznačnou 
spádovost k městu. 
Charakteristiky jednotlivých obcí se liší podle polohy. Věnec obcí na kopcovitém severu je výrazně ulicový, 
obce jsou vesměs sevřeny v úzkých údolích, jejichž svahy jednoznačně vymezují zastavitelný prostor. Pouze 
v Čekyni se údolí zčásti otevírá a nabízí tak určitý rozvojový potenciál. Poloha Vinar na vcelku pravidelném 
svahu nad nivou Bečvy byla využita pro převážně novodobou šachovnicovitě uspořádanou zástavbu 
bezvýrazné jádrové struktury. Újezdec se nachází v mírně zvlněném terénu na východě, jedná se o tradiční 
ulicovou, která se rozrostla o novodobé obytné plochy na mírných svazích po obvodu jádrové struktury.  
Obce v rovinatých polohách údolního dna v nivě Bečvy jsou vesměs těsně přimknuty k dopravním koridorům a 
jsou tak silně atakovány negativními důsledky železničního a silničního provozu. Navíc jsou některé z nich 
v těsném kontaktu s výrobními plochami. 
 

• Ochrana kulturních památek :  
- Plošná ochrana segmentů území : 
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. 
V městské památkové zóně musí být zachován historický půdorys, její prostorová a hmotná skladba, 
zachován vzhled uličních průčelí a prostorová skladba jednotlivých objektů. 
V souladu se zákonem č.20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění musí být dodržována ochrana 
staveb a památek a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro 
historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby nemovitostí a prostorů a vnější i vnitřní obraz 
sídla stanoví se tyto podmínky : 
a) programy obnovy měst se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých 
objektů, 
b) při přípravě programů rozvoje měst a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat 
památkovou hodnotu zóny, 
c) využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být 
v souladu s památkovou hodnotou zóny, 
d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a 
restaurátorského průzkumu, 
e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně provádět 
udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova. 
Okresní úřad v Přerově, referát kultury, vydal Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma městské památkové 
zóny Přerov zn.kult.1125/94-404/5 ze dne 21.1.1995. 
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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. 
Podmínky ochrany : Veškerá územně plánovací činnost, změny v obhospodařování a využívání nemovitostí a 
pozemků a zejména stavební činnost mohou být v tomto ochranném pásmu prováděny pouze po konzultaci 
s výkonným orgánem státní památkové péče a za podmínek tímto orgánem stanovených. 

- jakoukoliv stavební činností nesmí být narušena prostorová dimenze parku, 
- stavební činností není možné vytvářet výškovou kulisu clonící park, 
- v případném povolování 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, aby nemohlo dojít    

k nežádoucím změnám vodního režimu v půdním horizontu a tím k narušení zastoupení flóry a 
fauny. 

 

- Kulturní hodnoty sídla : 

Hlavní hodnotu sídla lze spatřovat v jeho základní struktuře a organizaci zástavby, rostlé v konkrétním 
přírodním prostředí a dokládající vývoj osídlení od nejstarších dob. Obraz města Přerova, jehož členité 
zastavěné území se rozkládá v různorodých geomorfologických podmínkách, je utvářen tradiční strukturou 
městského jádra s dominující památkovou zónou nad nábřežím Bečvy. Novodobé zástavbě dominují rozsáhlé 
sídlištní celky na pozadí kopcovitého terénu. Údolním polohám na západní straně dominují tovární komplexy 
s vysokými komíny, skladová sila a vertikální technologické aparatury. 

•        Hodnocení zástavby z hlediska architektonické hodnoty objektů : 

Na území města se vyskytují dále uvedené druhy objektů a struktur : 

- 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, které jsou sice tvarově a hmotově tradiční, mají 
částečně původní konstrukce, jsou však poznamenány novodobými úpravami (velikosti otvorů, tvrdé omítky, 
absence detailu, novodobé materiály u soklů, oken a dveří, adaptovaná hospodářská křídla),  

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

- stavby rušivé - architektonické a estetické závady. Za výše zmíněné stavby lze pokládat ty, které svými 
rozměry, měřítkem a zchátralostí znehodnocují kvalitu prostředí. Dále pak ty, které byly předmětem 
modernizačních a adaptačních snah dle špatných vzorů a konečně uniformní novostavby nerespektující 
charakter zástavby.  

 
B.3.1.3.  Atraktivity a problémy řešeného území 
Město Přerov je možné v současném stavu hodnotit jako stabilizované, funkčně vyhovující prostředí pro život 
obyvatel bez výrazných problémů s výjimkou neúměrné dopravní zátěže nedostatečného komunikačního 
systému. Město má přírodní zázemí, které vytváří podmínky pro krátkodobou a každodenní rekreaci obyvatel. 
Postrádá však mimořádně atraktivity a zázemí pro cestovní ruch. 
Město disponuje rozvinutým středním školstvím. 
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Z ekonomického hlediska je důležitá poloha na ústředním moravském železničním uzlu koridorových tratí, 
naopak problémem je napojení na rychlostní silniční systémy. 
Významnou příležitostí pro budoucí rozvoj jsou nadregionální záměry na výstavbu dopravních koridorů, 
zahrnuté v ZÚR Olomouckého kraje. 

 
B.3.1.4.  Zdůvodnění základní koncepce rozvoje města  
Město Přerov je složitý organismus vyvíjejíse v daném prostoru a čase, jehož jednotlivé prvky a jejich 
vzájemné vztahy musí spolehlivě fungovat, aby mohlo plnit všechny své hlavní funkce – rezidenční, 
ekonomické, správní, rekreační i obslužné – dopravní a technické.  
Okruhy problémů, specifikované v průzkumech a konceptu naznačují vývojové tendence, které se ve městě 
projevují jak pozitivně, tak negativně. Řešení územního plánu vytváří předpoklady pro eliminaci negativních 
trendů a naopak podporu těch, které přispějí k udržitelnému rozvoji města, ochraně jeho hodnot a 
harmonickému rozvoji. Cílem je kontinuální vytváření kultivovaného městského prostředí pro uspokojování 
všech potřeb jeho obyvatel a atraktivit pro zvýšení zájmu návštěvníků.  
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. Za dlouhodobě významné a zásadní je považováno vytvoření podmínek pro úspěšné využití 
příležitostí plynoucích z nadregionálních záměrů a souvislostí, které pozitivně ovlivní postavení města ve 
struktuře osídlení. Tyto příležitosti spočívají především v přímém napojení města na dálnici D1 a způsobu 
budoucího využití letiště. V kombinaci s existujícím železničním uzlem a dlouhodobým záměrem plavebního 
kanálu Dunaj-Odra-Labe se může Přerov stát velkým dopravně logistickým centrem Moravy středoevropského 
významu. V tomto ohledu je ovšem nutno vnímat a vyhodnotit i souvislosti s obdobnými záměry Brna (letiště 
Tuřany, D1, D2, železniční koridory) a Ostravy (Mošnov, žel.koridor, dálnice), které mají podobné 
předpoklady, ale asymetrickou polohu.  

 

• 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, které 
jsou přetíženy především průjezdnou dopravou. Řešení tohoto zcela zásadního problému životního prostředí 
města je podmíněno výstavbou dálnice D1 a rychlostní komunikace R55, které budou z pohledu Přerova plnit 
funkci obchvatu. Odvedení hlavního podílu průjezdné dopravy mimo zastavěné území umožní postupnou 
přeměnu uličních prostorů do podoby městských tříd, které budou plnit nejen dopravní funkci, ale budou 
vytvářet prostředí pro diferencované uspokojování i dalších společenských, kulturních a rekreačních potřeb 
obyvatel. Neodmyslitelnou součástí dopravního řešení je problém překonání bariéry železničních tratí a 
severojižní průtah. 
Vlastní zástavba na území města je místně narušena nevyužívanými lokalitami s chátrajícím stavebním 
fondem. Tyto vesměs výrobní areály, nacházející se převážně podél dnešní trasy silnice I/4, jsou  navrženy 
jako přestavbové plochy pro nové využití, odpovídající soudobým požadavkům. Koncepce územního plánu 
počítá rovněž s postupnou revitalizací a humanizací panelové sídlištní zástavby. 

 

• Základní koncepce rozvoje zástavby :  
Urbanistická koncepce je postavena na vyváženém rozvoji všech funkcí v závislosti na ekonomických 
podmínkách, vnějších příležitostech a vlastních možnostech. Navržené řešení představuje možné směry 
využití územního potenciálu města, jehož odůvodněné využití vyplyne ze schopnosti absorbovat příležitosti, 
vyplývající z jeho polohy v systému osídlení v návaznosti na záměry v oblasti nadřazených dopravních 
systémů. V reálném čase se jedná především o atraktivitu výstavby dálnice D1, která zásadně zlepší dopravní 
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dostupnost Přerova a umožní radikální zklidnění místní komunikační sítě. Rozvoj města je navržen vcelku 
rovnoměrně v sektorech, vyčleněných hlavními dopravními koridory. Rozsah navrhovaných zastavitelných 
ploch bude dán reálnými potřebami využití potenciálu území.  
Zásadní role v navrhovaném uspořádání urbánní struktury Přerova přísluší veřejným prostranstvím. Ta jsou 
chápána jako dynamické atraktanty urbánní struktury, tvořící nosnou kostru města, na kterou jsou vázány 
fraktální segmenty jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, ať již se jedná o plochy stabilizované, 
zastavitelné, či přestavbové. Veřejná uliční síť je zároveň nositelem dynamických prvků infrastruktury, 
zajišťujících dopravní obsluhu a zásobování zmíněných ploch médii. 
 
Rozvoj města bude orientován do následujících sektorů jeho území : 
Stěžejní investiční aktivity s předpokládanými hlavními ekonomickými přínosy jsou situovány v návaznosti na 
stávající výrobní plochy na západním okraji jádrového území, tedy v polohách oddělených od rezidenčního 
území železniční tratí.  
V jihozápadním sektoru mezi železniční tratí a trasou D1 je jižně od areálu Přerovských strojíren situován 
rozsáhlý logistický terminál.  
Výrobní rozvojové plochy jsou masivně navrhovány v severozápadním sektoru západně od křížení 
železničních tratí a jižně od MÚK D1 a R55. Navazují tak 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. Rezidenční plochy jsou formovány na jižně a západně orientovaných 
svazích návazně na roštový dopravní skelet, vyvinutý z jihovýchodního tangenciálního propojení. Jejich rozsah 
bude adekvátní odezvou na výrobní a logistické aktivity na západním okraji území. Severní strana 
hřebenovitého výběžku bude využita pro rozsáhlou plochu městské parkově upravené zeleně, která bude 
vklíněna do městské zástavby v prodloužení městského hřbitova. V jižní části katastru Újezdce je uvažováno 
s doplněním výrobních ploch dříve založené průmyslové zóny. V pásu podél železniční trati budou plochy 
stávajících zahrádek zhodnoceny pro nové využití polyfunkčními výrobně komerčními komplexy, 
strukturovanými do menších flexibilních fragmentů. 
Centrální sektor zahrnuje především přestavbové lokality (revitalizační zásahy) v okolí páteřní trasy dnešní 
I/47 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 
NPP Žebračka.  
Pro severní segment jádrového území na katastrech Předmostí a Popovic bude významný způsob urbanizace 
prostoru podél dálnice D1. Jsou navrženy plochy smíšeného bydlení a občanské vybavenosti, jejichž 
podrobné uspořádání musí eliminovat předpokládanou hlukovou zátěž dálničního provozu. 
V popsaném návrhovém stavu dojde ke splynutí doposud prostorově oddělených příměstských obcí v jižní 
části řešeného území s jádrovým územím města. Z toho důvodu je na zastavitelných plochách preferována 
městská polyfunkční struktura zástavby, vázaná na veřejná prostranství, plnící nejen obslužnou dopravní 
funkci, ale i funkce městského parteru pro společenské a rekreační aktivity. 
Severní sektor řešeného území je od jádrového území oddělen koridorem dálnice a výhledového plavebního 
kanálu 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, zčásti i Čekyně a Žeravic, je 
dotčen dlouhodobými vodohospodářskými záměry na výstavbu vodní nádrže Žeravice. V návrhu územního 
plánu je pro tuto nádrž vymezena územní rezerva. Případná realizace vodního díla, jehož funkce a potřeba 
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není jednoznačná, by však znamenala devastující zásah do území, a to nejen likvidací obou sídel, ale i do 
krajiny a jejich ekosystémů.      

 

B.3.1.5. Zdůvodnění koncepce ochrany přírodních a krajinných hodnot 

Ochranou a respektováním přírodních a krajinných hodnot území je myšlena zejména ochrana následujících 
prvků: 
 

• Zvláště chráněná území 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona č. 114/92 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyhlásit za zvláště chráněná. 

Na území města Přerova jsou vyhlášena tři zvláště chráněná území. Jedná se o národní přírodní rezervaci 
Žebračka a přírodní památky Na Popovickém kopci a Malé laguny. 

Národní přírodní rezervace Žebračka byla vyhlášena  již v r. 1949, později byla přehlášena výnosem MK 
ČSR ze dne 29. 11. 1998 a vyhláškou MŽP č. 265 ze dne 10. října 2007, kterou se vyhlašuje Národní přírodní 
rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky. Chráněné území se nachází na pravém břehu 
řeky Bečvy, na severovýchodním okraji města Přerova. Celková výměra činí 227 ha. Důvodem zvláštní 
ochrany je komplex přirozených lesních a mokřadních ekosystémů vázaných na přirozený reliéf říční terasy 
řeky Bečvy, představovaných především lužními lesy tvořenými společenstvy asociace Querco - Ulmetum a 
jejich přechody k jiným typům smíšených listnatých lesů, zejména k společenstvům asociace Carici pilosae - 
Carpinetum, vyznačujícím se vysokou rozmanitostí původních druhů rostlin a živočichů. Chráněné území má 
stanovené ochranné pásmo v šířce 50 m. 

Přírodní památka Na Popovickém kopci byla vyhlášena 11. 5. 1949 a později byla přehlášena výnosem MK 
ČSR ze dne 29. 11. 1998. Nachází se v nejsevernější části katastru Popovic, jižně od místní části Čekyně na 
úbočí Popovického, později Čekyňského kopce. Předmětem ochrany je teplomilná a suchomilná vegetace a 
na ni vázaná fauna. Chráněné území má výměru 3,32 ha a stanovené ochranné pásmo v šířce 50 m.  

Přírodní památka Malé Laguny – vyhlášena Nařízením Olomouckého kraje č. 2/2008 ze dne 2.10.2008 
(zveřejněno ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje, částka 5, ročník 2008) na výměře 3 ha,  
včetně značně rozsáhlého ochranného pásma o výměře 4,5 ha. Důvodem ochrany jsou cenné mokřadní a 
vodní biotopy s výskytem řady vzácných i zvláště chráněných druhů živočichů. Přírodní památka vzniklá 
v prostoru těžby štěrkopísků v 70. létech byla do roku 2007 součástí národní přírodní rezervace Žebračka. 

Do území zasahuje ochranné pásmo přírodní památky Lhotka u Přerova při hranicích řešeného území 
s katastrálním územím Lhotka u Přerova. Ochranné pásmo přírodní památky není zvláště vyhlášeno, a proto 
je jím pás 50 m od přírodním památky. 

 

• Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení významné 
krajinné prvky. Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 

Vedle zákonem obecně vyjmenovaných VKP se v Přerově nachází pět významných krajinných prvků 
registrovaných odborem životního prostředí okresního úřadu Přerov dle § 6 zákona. Jedná se o následující 
VKP: 
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Městský park Michalov (k.ú. Přerov) – registrovaný v roce 1994. Jedná se o pozůstatek lužního lesního 
porostu se zachovalou druhovou skladbou dřevin a bylinného patra. 

Vápencové zmoly (k.ú. Žeravice) – registrovaný v roce 1996. Jedná se o nepříliš hluboké terénní deprese 
vzniklé drobnou těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní druhy rostlin, a to i 
ohrožené a silně ohrožené druhy. 

Malá lipová (k.ú. Žeravice) – registrovaný v roce 1996. Lokalitu tvoří opuštěné plochy po těžbě písku 
s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska ornitologického představuje lokalita 
významné hnízdiště řady druhů ptáků. 

Skalice (k.ú. Žeravice) – registrován v roce 1996. Zmoly po těžbě vápenců jsou obklopeny svahy a zvlněnými 
plochami s hustým porostem křovin, v některých částech je vyvinuto i velmi pestré stromové patro s přírodě 
blízkou dřevinnou skladbou. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva. 

Břečťan popínavý – Hedera helix L. (k.ú. Přerov) – vyhlášený v roce 2001. Jedná se o významný exemplář 
popínavé dřeviny pokrývající celou plochu štítu bytového panelového domu. 
 

• Památné stromy 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
za památné stromy. 

V řešeném území byly dosud vyhlášeny pouze dva památné stromy: 

jasan ztepilý p.č. 3158/2 k.ú. Přerov na vyústění Šrobárovy ulice na třídu 17. listopadu, 

líska turecká na parcele 3804/1 – za restaurací Strojař na Velké dlážce – nábř. R. Lukaštíka. 

Parametru památného stromu dosahují: 

dva platany javorolisté v okraji areálu firmy Juta , 

tis červený v areálu MŠ na ulici Kratochvílova 

 

• Lokality Natura 2000 

Natura 2000 je dle § 3 odst. (1) písm. p) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů celistvá 
evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a 
stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě 
umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (viz § 39 zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona 114/92 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů). 

V řešeném území se vyskytuje jedna evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000  

Bečva – Žebračka, kód lokality: CZ0714082, rozloha: 288,67 ha.  

Území je hodnotné jako  

• zachovalá lesní společenstva tzv. tvrdého luhu, 

• ze zoologického hlediska je řeka Bečva jeden ze dvou toků na území ČR osídlených hrouzkem 
Kesslerovým,  
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• náhon Strhanec je unikátní lokalita s výskytem velevruba tupého (Unio crassus), 

• komplex lužního lesa se systémem tůní je biotopem kuňky obecné (Bombina bombina).  

     

B.3 . 2 .  Z DŮVO DNĚNÍ  URBANISTI CKÉ KO NCEPCE ŘEŠENÍ  

 

B.3.2.1.    Zdůvodnění podmínek pro navržené využití stabilizovaných a návrhových 
ploch(zastavitelných ploch a ploch přestavby ) 

Rozvoj jednotlivých funkcí bude probíhat jednak na zastavitelných plochách, které budou navrženy převážně 
v přímé návaznosti na zastavěné území obce v rozvojových směrech daných celkovou urbanistickou 
koncepcí, jednak na plochách přestavby, které umožní revitalizaci a zhodnocení nevyužívaných 
zanedbaných částí obce v zastavěném území. Definice a regulativy využití ploch vycházejí z vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Podmínky využití ploch budou uplatňovány i pro veškeré činnosti a zásahy do ploch stabilizovaných v 
zastavěném území. 

 
 B - Plochy bydlení - § 4 vyhl. 501/2006  
Jsou samostatně vymezeny pro převážně monofunkční využití území za účelem zajištění podmínek pro 
bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci 
obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Plochy bydlení zaujímají podstatnou 
součást rezidenčních segmentů zastavěného území. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou plochy bydlení navrženy jako funkční typ : 
BR - bydlení rodinné – plochy zahrnují pozemky jednopodlažních až dvoupodlažních rodinných domů, 
BB - bydlení bytové – plochy zahrnují pozemky vícepodlažních bytových domů, 
BK - bydlení kombinované – plochy zahrnují pozemky rodinných i bytových domů. 
Plochy bydlení zahrnují dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných 
prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků 
pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2 a pozemky dalších staveb a zařízení, které 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše. Stavby pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze tehdy, 
splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a 5 vyhl. 501/2006. 
 
Současný stav funkce bydlení : 
Převažující současné kapacity městského bydlení jsou realizovány v bytových domech sídlištní zástavby, 
v menší míře se vyskytují i plochy tradiční nízkopodlažní městské zástavby rodinného bydlení.  
V příměstských vesnických obcích, přičleněných do správního území města převažuje bydlení v rodinných 
domech vesnického charakteru, doplněných novodobou rodinnou zástavbou předměstského charakteru. 
Plochy pro bydlení městského typu zaujímají převážnou část zastavěného území města. Jsou soustředěny 
především v prstenci, obepínajícím historické jádro na levém i pravém břehu Bečvy. Na severu za železniční 
tratí s nimi souvisejí obytné plochy v místních částech Předmostí s převahou sídlištní zástavby a Popovice 
s převažujícími rodinnými domy.  
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Centrální zóna má výrazně polyfunkční charakter, bydlení se tu v tradiční typické městské blokové zástavbě 
prolíná s dalšími městskými funkcemi občanské a veřejné vybavenosti a enklávami výrobních ploch. Bydlení je 
zde značně atakováno nadměrnou dopravní zátěží centra.  
V segmentu východně od nádraží je vyvinuta struktura bloků bydlení v rodinných domech, na kterou navazují 
na jihu rozsáhlé plochy sídlištní zástavby, rozvíjející se směrem severovýchodním. Sídlištní zástavba má 
zčásti monofunkční charakter čistého bydlení v bytových domech, v některých plochách je promíšena prvky 
základní vybavenosti (školská a kulturní zařízení), které dávají těmto územím žádoucí míru polyfunkčnosti. 
Pravobřežní roztříštěná sídlištní struktura je důsledkem dřívější nedotažené koncepce přestavbových území, 
je značně různorodá a je charakteristická prolínáním panelových domů s tradiční nízkopodlažní zástavbou. 
Jednotícím prvkem je kulisa bytových domů orientovaných k řece. 
Podobnou charakteristiku lze sledovat za tratí v Předmostí, kde sídliště přecházejí do nízkopodlažní struktury 
Popovic. 
Vesnické obce mají tradiční ulicovou a návesní ulicovou strukturu, vycházející z členitosti terénu. Ta je odlišná 
na kopcovitém severu a východě (Újezdec) a rovinatém jihu a západě.  
Z dostupných číselných údajů vyplývá, že plochy bydlení v celém městě zaujímají necelých 10% správního 
území při průměrné hustotě 86 obyvatel/ha ploch pro bydlení. 
V centrální oblasti města je tento podíl více než 12% s hustotou obyvatel 145 obyv./ha.  
V rozvolněných příměstských a vesnických obcích zaujímají plochy bydlení necelých 7% katastrálních území 
při hustotě 24 byv./ha. 

Největší hustota obyvatel je v centru – 133 obyv./ha, v příměstských obcích má nejnižší hodnotu 
k.ú.Penčice – 14 ob./ha, největší Lověšice – 43 ob./ha. 

Strukturu a vývoj bytového fondu charakterizují následující údaje : 
- Počet bytů v r. 2001 činil 20 307, z toho obývaných bylo 18 893, což představuje oproti roku 1991 

stagnaci – nárůst pouze  o 0,1% a snížení počtu obyvatel na byt z 2,72 na 2,56. 
- Podíl bytů v rodinných domech činil v r.2001 17%, tj. o 1% vyšší než v r.1991. 
- Přírůstek bytů byl realizován prakticky výhradně v rodinných domech, výrazně se projevil v části 

Vinary – o téměř 25 %. 
- Z porovnání s rokem 1980 vyplývá, že k většímu nárůstu došlo v období 1980-1990, v dalším období 

se téměř zastavil. 
- Počet bytů je kvantitativně stabilizovaný, s nevýznamným 0,1% celkovým přírůstkem. Pokles je 

v centru o 0,4% = 62 obývaných bytů, větší je v navazujícím Předmostí - 1,8%=31 obývaných bytů. 
- Z vesnických předměstí vykazují úbytek na východě Kozlovice - 5,4%, na západě Dluhonice - 4,1% 
- Nárůst rodinného bydlení se odehrál na severu v atraktivní kopcovité krajině. Dominují Vinary 

+24,7% = 54RD (blízko centra, ale přírodní prostředí), Žeravice +10,7% = 54RD, Penčice +13.8% = 15RD. 
 

Ze SWOT analýzy Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro 
období 2007-2013 vyplývá dostatečná nabídka bytů, po stránce kvalitativní vykazuje bytový fond při postupné 
rekonstrukci příznivé stáří se srovnatelnými městy v ČR, má však relativně nízkou výměru obytné plochy na 
obyvatele. 
Příležitosti pro rozvoj bydlení a jeho kvality je spatřováno v aktivním spolupůsobení veřejné správy na 
využívání celostátních podpůrných nástrojů. Na straně ohrožení je riziko dalšího snižování životní úrovně 
v důsledku zvyšování nezaměstnanosti, kterému lze čelit pouze odpovídajícím ekonomickým rozvojem města. 
Ten může být při využití regionálních příležitostí i výrazným impulsem rozvoje bydlení. 
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Zásady řešení rozvoje bydlení : 
Základním cílem koncepce bydlení je vytvoření pestré nabídky dostupného bydlení pro všechny obyvatele a 
žádoucí migranty. Znamená to přípravu územně technických podmínek pro novou bytovou výstavbu všech 
cílových skupin obyvatel v různých formách výstavby. 
Ze závěrů analytické části vyplývá, že současný bytový fond kvantitativně v zásadě odpovídá potřebám 
současného počtu obyvatelstva, je poměrně zachovalý, avšak s nízkou výměrou obytné plochy. 
Potřeba nárůstu pro současný stabilizovaný počet obyvatel bude proto vyplývat spíše z kvalitativních 
požadavků na uspokojení potřeb ekonomicky silnějších vrstev obyvatelstva. 
Rozvojové směry bydlení, které budou iniciovány ekonomickými podmínkami v podstatě odpovídají platnému 
ÚPN SÚ a jsou orientovány převážně na územní rezervy příměstských obcí na severu (Čekyně, Žeravice), 
jihovýchodě (Újezdec), ale i na západě (Dluhonice). Jedná se vesměs o lokality na výstavbu RD. Lokalizace 
bytových domů je směrována na okrajové plochy na východním obvodu jádrové části zastavěného území, 
tedy ve směru na Bystřici pod Hostýnem.  
Masivní rozvoj bydlení jako odezva a protiváha rozvoje podnikatelských aktivit, které mohou být iniciovány 
regionálními infrastrukturálními záměry, je orientován především do jihovýchodního sektoru, kam jsou 
navrženy rozsáhlé, městotvorně pojaté plochy různorodých forem bydlení.  
 
 R - Plochy rekreace - § 5 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro rekreaci obyvatel a návštěvníků v kvalitním 
prostředí. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy : 
RR - rekreace rodinná - plochy zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci. Na pozemcích 
oplocených zahrad s převážně rekreační funkcí bude možné provozovat i drobnou hospodářskou činnost pro 
vlastní spotřebu, slučitelnou s rekreační funkcí. 
Monofunkční pozemky staveb pro individuální rodinnou rekreaci, umožňující přechodné sezónní bydlení 
nejsou samostatně navrhovány, neboť rekreační aktivity jsou přiměřeně přípustné v plochách bydlení a 
plochách smíšených obytných. 
RS - hromadná rekreace a sport v přírodním prostředí –plochy zahrnují pozemky staveb a zařízení, 
které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací - pozemky veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných 
tábořišť, přírodních koupališť a sportovišť, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické 
infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

 
Zásady řešení rozvoje rekreace a sportu : 
Město Přerov v současném stavu postrádá výrazné atraktivity pro turistický ruch. Přesto zde některé, byť 
nikoliv rozsáhlé, předpoklady existují – Městská památková zóna, archeologická naleziště, chráněné přírodní 
útvary Žebračka a park Michalov, krajinné prostředí pahorkatin na severu a východě. Problém spočívá 
v nedostatečné prezentaci, propagaci a využití zmíněných kvalit a ve vytvoření odpovídajícího zázemí služeb. 
Málo jsou využívány podmínky a zařízení pro kongresovou turistiku a výstavnictví. 
Poměrně dobré předpoklady má město pro krátkodobou a každodenní rekreaci vlastních obyvatel ať už ve 
sportovních zařízeních, parcích a okolní přírodě, nebo v individuálních zahrádkářských koloniích. 
Návrh územního plánu řeší lokalizaci dalších ploch pro rekreační sport v návaznosti na bydlení a atraktivitu 
prostředí. Pro větší motivaci cestovního ruchu je třeba zlepšit nabídku kulturních a přírodních hodnot území, 
rozvíjet oblast služeb a zázemí cestovního ruchu. V neposlední řadě je nutno pamatovat na potřebnou 
infrastrukturu pro zpřístupnění krajiny ve formě cyklistických a pěších tras, naučných stezek a dalších 
vhodných zařízení. 
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 O - Plochy občanského vybavení § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání 
staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou plochy občanského vybavení navrženy ve funkčních 
typech : 
OP - polyfunkční komplexy vybavenosti – plochy zahrnují pozemky staveb pro víceúčelové využití 
administrativní, kulturní a společenské, vzdělávací, komerční a jiné, odpovídající charakteru občanské a 
veřejné vybavenosti, 
OZ - zdravotní služby – pozemky převážně monofunkčních areálů a staveb pro poskytování zdravotních 
služeb, které svým charakterem a rozsahem nelze zařadit do polyfunkčních komplexů vybavenosti ani do 
ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, 
OM - obchodní prodej - pozemky převážně monofunkčních areálů a staveb pro maloobchodní prodej a 
poskytování komerčních služeb, které svým charakterem a rozsahem nelze zařadit do polyfunkčních 
komplexů vybavenosti ani do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, 
OT - tělovýchova a sport  - pozemky převážně monofunkčních areálů a staveb pro tělovýchovu a sport, 
které svým charakterem a rozsahem nelze zařadit do polyfunkčních komplexů vybavenosti ani do jiných ploch 
s rozdílným způsobem využití, 
OH - hřbitovy – monofunkční pozemky veřejných pohřebišť, jejichž způsob využití se řídí ustanoveními 
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. 
Plochy občanského vybavení zahrnují pozemky staveb pro daný účel, a pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury a veřejných prostranství. Jsou vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující 
plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné. 
 
Zásady řešení rozvoje občanské vybavenosti : 
Občanská vybavenost vcelku odpovídá dnešním potřebám obyvatel, předmětem řešení je její doplnění a 
posílení úměrně s rozvojem ostatních funkcí. Zařízení areálového typu jsou navržena v Předmostí podél 
silnice k Čekyni, jinak je preferována diverzifikace vybavenosti do jiných ploch s rozdílným způsobem využití 
jako žádoucí doplňková funkce hlavního využití. Komerční aktivity budou rozvíjeny převážně ve sféře 
privátního podnikání, a proto je vhodná značná flexibilita regulativů při dodržení slučitelnosti funkcí. 
 
 S - Plochy smíšené obytné - § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Jsou samostatně vymezeny pro polyfunkční využití území za účelem zajištění podmínek pro bydlení 
s integrovanými prvky veřejné občanské vybavenosti, výrobních a obchodních služeb a rekreace, které jsou 
slučitelné s bydlením a nesnižují kvalitu prostředí. 
Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky rodinných domů a bytových domů, pozemky staveb pro rodinnou 
rekreaci a pozemky občanského vybavení. Dále zahrnují pozemky veřejných prostranství a související 
dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a 
zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území – nerušící výrobu a služby, zemědělství, které svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

Smíšená forma bydlení je navržena v plochách, které budou mít ve smyslu urbanistické koncepce 
charakter městotvorných polyfunkčních ploch s vyšším podílem jiných, s bydlením slučitelných funkcí.  

 
 V - Plochy výroby - §11,12  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
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Jsou samostatně vymezeny pro využití pozemků pro výrobu a skladování a zemědělské stavby z důvodu 
negativních vlivů za hranicí těchto pozemků je vyloučeno začlenění těchto pozemků do ploch jiného způsobu 
využití. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy : 
VP - výroba a skladování - pozemky převážně monofunkčních areálů a staveb pro průmyslovou výrobu 
a skladování, které svým rozsahem a charakterem nelze zařadit do polyfunkčních výrobně komerčních 
komplexů ani do ploch jiného způsobu využití, 
VS - smíšené plochy občanského vybavení a výroby - pozemky převážně víceúčelových areálů a 
staveb pro lehkou výrobu, komerční skladování a distribuci, které svým rozsahem, charakterem a dopravními 
nároky nelze zařadit do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. 
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, pozemky 
zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování jsou vymezeny 
v přímé návaznosti na dopravní infrastrukturu a jsou z nich přístupné 
Drobné formy výrobního podnikání bez negativních vlivů na okolí a nadměrné dopravní zátěže, slučitelné s 
podmínkami využití jiných ploch s odlišným způsobem využití nejsou samostatně vymezovány, ale jsou 
zahrnuty do těchto ploch jako přípustná forma jejich doplňkového využití.  
VE - obnovitelné zdroje energií – pozemky ploch výroby sloužící výhradně uvedené náplni. 
 
Současný stav  výrobní funkce : 
Těžiště stabilizovaných výrobních ploch leží na západní straně území města na obou březích Bečvy. Od 
rezidenčního území města jsou odděleny tělesem železničních tratí. Uvnitř meandru Bečvy jsou plochy 
vlečkou napojeny na železniční dopravu.  
Na pravém (severním) břehu se rozkládá rozsáhlý areál chemické výroby PRECHEZA s některými pomocnými 
provozy a sedimentačními lagunami odpadních vod na opačném břehu. Podnik je plně funkční s rozvojovou 
tendencí směrem severním na volné plochy vymezené železniční tratí. 
Levobřežnímu pásu průmyslové zástavby dominuje areál teplárny. Ten se spolu s PRECHEZOU výrazně 
uplatňuje v obrazu města svými komíny a vertikálními technologickými aparaturami. 
Jižně od silnice II./ 434 je rozsáhlý areál Přerovských strojíren, které byly v minulosti stěžejním představitelem 
strojírenství v regionu. Následkem útlumu poptávky vlivem transformace ekonomiky došlo k útlumu až 
zastavení výroby, nevyužívaný areál nabyl charakteru brownfield. V současném posttransformačním období 
byl formou pronájmu a prodeje dán k dispozici různým firmám a po oživení funguje z větší části jako otevřený 
industriální park.  
Na opačné, severovýchodní straně města se nachází areál MEOPTY, dřívějšího významného představitele 
přesného strojírenství. Také tento podnik prochází transformačním procesem s vyhlídkou na rozvoj a 
dostavbu. 
V jižní části městského území podél silnice I./55 se rozkládá zčásti stabilizovaná, zčásti rozvojová zóna 
Újezdec.  
Řada průmyslových podniků je však situována i v centru města (KAZETO, pivovar ZUBR, JUTA), některé 
z nich mají charakter brownfields. Z hlediska možností zlepšení dopravní dostupnosti železničního a 
autobusového nádraží má význam uvolnění prostoru v současnosti využívaného omezeně, pouze pro 
skladování areálu JUTA.  
Západní stranu zastavěného území města uvnitř oblouku železniční trati vyplňuje různorodá, poměrně 
chaotická, místy až provizorní struktura přízemních hal, která se na západní straně prolíná s nízkopodlažní 
obytnou zástavbou. Tomuto segmentu území dominuje podnik zemědělského zásobování s mohutnými 
betonovými sily. Uprostřed plochy se nachází nová velkoprodejna stavebnin. Celý popsaný prostor, 
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obepínající centrální část města, znehodnocuje jeho prostředí a bude vyžadovat postupnou kultivaci 
s odpovídajícím smíšeným využitím. 

 
Ze závěrů SWOT analýzy podle Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2007-2013 vyplývá, že předností města ve výrobní sféře je schopnost diverzifikace 
průmyslu, existence několika prosperujících velkých podniků. Město je položeno na železničním uzlu, má 
dostatečně dimenzované zdroje energií a dostatečné telekomunikační sítě. Levná a poměrně vzdělaná 
pracovní síla, vzešlá z rozvinuté sítě středních škol se rekrutuje ze skromného obyvatelstva.  
Na straně nedostatků stojí přítomnost několika ohrožených velkých podniků, ztížená dopravní dostupnost 
města s komplikovanou a málo průjezdnou dopravní sítí bez přímého napojení na dálnici. S tím souvisí malý 
podíl zahraničních investic, málo využívaných dotačních titulů, programů a pobídek pro podporu podnikání. 
Malý je podíl firem s pokrokovými technologiemi high-tech. Chybí přímá podpora začínajících firem např.ve 
formě podnikatelského inkubátoru. 
 
Zásady řešení rozvoje výrobní funkce : 
Základním cílem je vytvoření dostatečné nabídky pracovních příležitostí na území města pro jeho obyvatele, 
pro dojíždějící za prací a pro žádoucí imigranty. Rozvoj výrobní funkce bude zásadně závislý na zvýšení 
atraktivity města pro investory. Základním předpokladem je zlepšení dopravní dostupnosti města rychlostními 
systémy. Situace bude v reálně dohledné době vyřešena výstavbou dálnice D1, jejíž trasa je položena na 
západním obvodu města a prochází přímo územím výrobních areálů. Zde se rovněž nachází potenciál 
rozvojových ploch. V dlouhodobějším horizontu je nutno sledovat příležitosti, které vyplynou z nadregionálních 
záměrů ZÚR (plavební kanál Dunaj – Odra - Labe) a příležitosti vázané na budoucí využití letiště.  
V návrhu řešení rozvojových směrů a ploch jsou zohledněny trendy, kterými se v současném 
posttransformačním období výrobní funkce projevuje :  
- restrukturalizace a revitalizace dědictví industriálního fondu se zaměřením na malé a střední podnikání, 
které je pružnější v přizpůsobení se daným prostorovým možnostem a s případnou možností změny funkčního 
využití v terciérní sféře. Tento směr rozvoje funkce má mimořádný význam pro rehabilitaci rozsáhlých území 
v exponovaných částech města. 
- nová výstavba na rozvojových plochách v souladu s podmínkami územního plánu a s akcentem na spíše 
větší komplexy s nosnými programy, které z různých důvodů nemohou být lokalizovány ve stávajících 
plochách. Rozvoj na nových plochách je podmíněn vybudováním nové infrastruktury, kterou je však nutno 
optimálně využít. 

 
V současné době probíhá postindustriální fáze ekonomiky, charakterizovaná využitím progresivních 
technologií na bázi elektroniky a informatiky. Tak jako v jiných městech, se i v podmínkách města Přerova 
projevují následující trendy : 
- útlumové programy v tradičních klíčových nosných výrobních odvětvích,  
- odliv a vývoz rutinních technologií do rozvojových zemí, 
- zavádění nových špičkových technologií s vyšší přidanou hodnotou  při podstatném snižování surovinových 
a energetických vstupů a snížením dopravní a ekologické zátěže, 
- snížení nároků na množství pracovních sil při vyšších kvalifikačních nárocích, 
- nárůst podílu duševní práce, 
- přesun podílu na tvorbě HDP na terciér, případně kvartér, 
- výrazně rostoucí význam malých a středních firem. 
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Předpokládaný podíl pracovního fondu v postindustriální – informační fázi ekonomického vývoje bude činit 
v zemědělství 5 %, ve výrobní sféře automatizovaných a robotizovaných pracovišť 10%, ve vědě a výzkumu 
30% a ve sféře obsluhy společnosti 55 %. 

 
Řešení územního plánu vychází i z následujících trendů : 
- revitalizace a rehabilitace výrobních území, ploch a objektů - v postindustriálním období se projevuje jako 
významný fenomén rekonverze výrobních a skladových objektů, které se staly neefektivní pro moderní výrobní 
technologie pro jiné funkční využití. V takových případech nejde jenom o ekonomické zhodnocení objektů, ale 
také o zachování charakteristického kulturního dědictví, 
- rozvoj malé ekonomiky - malé a střední podniky jsou významnou a nezastupitelnou součástí vyspělých 
ekonomik, která existuje paralelně s velkým průmyslem. Jejich podíl na HDP se ve vyspělých zemích 
odhaduje až na 65 %. Při lokalizaci malých a středních podniků bude hrát roli atraktivní poloha, přímý kontakt 
se zákazníkem, cena pozemku nebo výše nájmu. Malé firmy jsou podstatně přizpůsobivější disponibilním 
prostorovým možnostem. Pro lokalizaci malých firem se mohou uplatnit opuštěné objekty průmyslového typu 
vhodné pro renovaci, vhodné objekty nevýrobního typu, nebo jejich části, nové objekty pro průmyslové nebo 
řemeslné aktivity, a to buď v samostatných halách nebo vícepodlažních objektech, které sdružují více firem 
v jednom stavebním objemu formou pronájmu potřebného prostoru,  
- nové podnikatelské zóny - sdružování podnikatelských aktivit do větších či menších celků – zón umožňuje 
efektivní využití území a jeho dopravní a technické infrastruktury. Umožňuje uplatnit rozumnou míru regulace 
využití území a prosazení opodstatněných veřejných zájmů a jejich ochrany, aniž by se likvidovala investiční 
podnikatelská aktivita soukromých subjektů. Míra regulace musí být optimální, musí zamezit živelnému rozvoji 
území pro vyloučení rizik a konfliktů, nesmí však omezovat soukromý sektor a podvazovat jeho přirozený 
vývoj, naopak by měla být využita jako motivační faktor všestranné výhodnosti.  
Rozvojové plochy pro podnikatelské zóny jsou umisťovány na plochách s dobrou dopravní dostupností bez 
přímého kontaktu s bydlením. Jedná se především o plochy západně od železniční trati v přímé návaznosti na 
trasu dálnice D1. Podmínkou jejich uvolnění pro výstavbu je vyřešení problematiky vynětí ze zemědělského 
půdního fondu, jehož část v předmětném území spadá do I.a II.třídy ochrany. Další rozvojové výrobní plochy 
jsou navrhovány v návaznosti na rozvíjející se zónu v prostoru Újezdce.  
Plochy pro skladování, distribuci a logistiku : Poloha Přerova na křižovatce významných multimodálních 
dopravních tras jej po jejich realizaci předurčuje pro umístění velkého logistického centra. Logistické plochy 
slouží především pro koncentrované skladování, případnou úpravu a distribuci zboží. V moderním pojetí 
přináší správně koncipovaná logistika významné úspory v oblasti manipulace se zbožím a jeho distribucí, 
snižování dopravní zátěže na základě cíleně organizovaného pohybu zboží od výrobce do prodejní sítě.  

Určující podmínkou jejich životaschopnosti a správného fungování je vazba na vyšší a nadřazené dopravní 
systémy. Pro velké logistické celky je požadována možnost napojení na nejméně dva až tři druhy dopravy – 
silniční, železniční, leteckou, případně vodní. Pro Přerov bude mít klíčový význam výstavba dálnice, která 
umožní naplnit uvedená kriteria a bude tak velkou výzvou pro využití této svým způsobem jedinečné šance na 
území Moravy. V této souvislosti je druhou klíčovou otázkou budoucí využití letiště Bochoř pro smíšený 
provoz. V případě realizace plavebního kanálu D-O-L s vybudováním přístaviště se naskýtá možnost napojení 
i na lodní dopravu. 
Zemědělská výroba : Během posledního období došlo v důsledku transformace hospodářství i změny 
vlastnických a uživatelských vztahů k půdě k poklesu významu zemědělské výroby. Zůstala, byť v omezeném 
rozsahu zachována rostlinná výroba s podílem zahradnictví a zelinářství. Velkochovatelské formy živočišné 
výroby se transformují do méně rozsáhlých forem, které mohou lépe reagovat na požadavky tržního 
hospodářství. Na území města hospodaří v zemědělství, lesnictví a rybolovu  257 subjektů, z toho je 231 
samostatně hospodařících rolníků. 
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Cílem řešení je zachovat na území města zemědělskou rostlinou výrobu s orientací na intenzivní formy 
hospodaření a s preferencí zelinářství a sadovnictví.. 
Lesní hospodářství : Lesy zaujímají na území Přerova pouze malý podíl ploch na jeho severním okraji. Plní 
především rekreační a krajinnou funkci, jsou součástí přírodního zázemí města.. Z toho důvodu nemá lesní 
hospodářství zásadní význam v ekonomice města. 
Cílem řešení je zachování stávajícího stavu, nepředpokládá se jeho výrazný rozvoj. Důraz je kladen na 
krajinnou a rekreační funkci lesů. 
 
 TI - Plochy technické infrastruktury - §10  vyhl. č. 501/2006 Sb.  
Jsou samostatně vymezeny pro převážně monofunkční využití pozemků staveb pro technickou obsluhu 
území, které z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků vylučují začlenění těchto pozemků do 
ploch jiného způsobu využití. 
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy : 
TI - technická infrastruktura - pozemky převážně monofunkčních areálů a staveb pro výrobu a 
distribuci médií a technickou obsluhu města, které svým rozsahem a charakterem nelze zařadit do 
polyfunkčních výrobně komerčních komplexů ani do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, 
TO - odpadové hospodářství - pozemky pro ukládání, třídění a recyklaci odpadů, které svým rozsahem, 
charakterem a dopravními nároky nelze zařadit do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. 
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny v přímé návaznosti na dopravní infrastrukturu a jsou z nich 
přístupné. 
 
 Oo - Plochy specifické - §19  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Jsou samostatně vymezeny pro převážně monofunkční využití pozemků staveb pro zajištění zvláštních 
podmínek pro obranu a bezpečnost státu a ochranu obyvatelstva. Do těchto ploch lze zahrnout pozemky 
související technické a dopravní infrastruktury. 
 
 T - Plochy těžby nerostů - §18  vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Jsou samostatně vymezeny pro zajištění podmínek pro hospodárné využívání nerostů a pro ochranu 
životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů.  
Plochy těžby nerostů zahrnují pozemky lomů a pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a 
odpadů, pozemky rekultivací a pozemky staveb a zařízení pro těžbu. Do těchto ploch lze zahrnout pozemky 
související technické a dopravní infrastruktury. 

 
• Struktura ploch – stav, návrh  

NÁVRH 
Katastr  plocha k.ú. zastav.území   typy zastavitelných ploch : 
  ha   celkem     B    S    O    R    V    D    T 
      bydlení smíš. vybav. rekr. výroba doprava těžba 
        ha     ha    ha   ha   ha   ha   ha   ha 
Přerov celk. 5826,6901 1 910,05          
Stabilizované plochy  1 499,88  548,62   37,83 113,78   70,11 348,28 367,76   13,50 
Zastavitelné plochy   z     410,17   
Plochy přestavby       p     145,20   
Návrhové plochy      z+p     555,37  192,01   45,69   46,58   29,99 126,35   99,42   15,33 
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Jednotlivé sektory :        B    S     O     R     V     D     T 

Sektor JV 01/JV, 04.,06 :    171,66  107,84   31,86     6,18     2,16   23,62     0,00     0,00 

01 – Přerov /JV :     104,98    58,33   26,81     2,81     0,00   17,03     0,00     0,00 
04 – Kozlovice :        20,76      8,11     5,05     2,85     2,16     2,59     0,00     0,00 
06 – Újezdec :        45,92    41,40     0,00     0,52     0,00     4,00     0,00     0,00 
Sektor JZ 01-(JZ), 03.,08 :    118,84      6,14     2,10     0,00     0,00   21,86   88,74     0,00 
01 – Přerov /JZ :       79,23      0,00     2,10     0,00     0,00     7,97   69,16     0,00 
03 – Lověšice :        27,57      0,00     0,00     0,00     0,00     7,99   19,58     0,00 
08 – Henčlov :        12,04      6,14     0,00     0,00     0,00     5,90     0,00     0,00 
Sektor SZ 01-(SZ), 05 :       65,54      7,99     0,00     2,10     2,25   48,46     0,00     4,74 
01 – Přerov /SZ :       49,14      0,00     0,00     0,68     0,00   48,46     0,00     0,00 
05 – Dluhonice :       16,40      7,99     0,00     1,42     2,25     0,00     0,00     4,74 
Sektor SC 01-(SC), 02.,09, 10 :    145,24    32,65     9,19   38,30   23,67   30,75   10,68     0,00 

01 – Přerov /SC :       75,96      4,62     9,19   18,34   21,29   15,82     6,70     0,00 

02 – Předmostí :       54,57    16,12     0,00   17,16     2,38   14,93     3,98     0,00 
09 – Lýsky :          2,22      1,50     0,00     0,72     0,00     0,00     0,00     0,00 
10 – Henčlov :        12,49    10,41     0,00     2,08     0,00     0,00     0,00     0,00 
Sektor S  07,11, 12, 13, 14 :      54,08    37,39     2,54     0,00     1,91     1,66     0,00   10,59 

07 – Čekyně :        25,99    14,63     0,00     0,00     0,82     0,00     0,00   10,54 
11 – Vinary :          6,10      6,10     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 
12 – Žeravice :        14,38    11,42     1,31     0,00     0,00     1,66     0,00     0,00 
13 – Penčice :          5,08      3,21     1,23     0,00     0,59     0,00     0,00     0,05 
14 – Penčičky :          2,53      2,03     0,00     0,00     0,50     0,00     0,00     0,00 

 

 
PŘEHLED KAPACIT ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY PO SEKTORECH 

NÁVRH 
JÁDROVÉ ÚZEMÍ : 
 

• Sektor JV 01-(JV), 04.,06 :      B    S     O     R     V     D     T 
Zastavit. pl. +pl.přest.  ha    171,66  107,84   31,86     6,18     2,16   23,62     0,00     0,00 
Zastavěná plocha ha      44,37    22,07     9,32     2,02     0,32   10.64     0,00     0,00 
HPP   ha    132,47    68,46   42,32     8,50     0,32   12,87     0,00     0,00 
Počet bytů       3 486    2 648      838         0        0        0        0        0 
Počet obyvatel        9 329    6 994   2 335        0        0        0        0        0 
Hustota obyvatel  ob./ha        55        65       73 
Počet prac.příležitostí      4 062    1 023   1 570      480        0      989        0        0 
Hustota prac.příl.  pp/ha        24        10       50       78        42 
 

• Sektor JZ 01-(JZ), 03.,08 :      B    S     O     R     V     D     T 
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Zastavit. pl. +pl.přest. : ha    118,84      6,14     2,10     0,00     0,00   21,86   88,74     0,00 
Zastavěná plocha ha      45,93      1,20     0,74     0,00     0,00     8,65   35.34     0,00 
HPP   ha      59,90      1,82     2,96     0,00     0,00   10,93   44,19     0,00 
Počet bytů          128          58         70        0        0        0        0        0 
Počet obyvatel           345       150      195        0        0        0        0        0 
Hustota obyvatel  ob./ha          3        25 
Počet prac.příležitostí      4 674         12      160        0         0   1 310   3 192         0 
Hustota prac.příl.  pp/ha        40          2         40 
 

• Sektor SZ 01-(SZ), 05 :       B    S     O     R     V     D     T 
Zastavit. pl. +pl.přest. : ha      65,54      7,99     0,00     2,10     2,25   48,46     0,00     4,74 
Zastavěná plocha ha      23,89      1,60     0,00     0,84     0,15   19.40     0,00     1,90 
HPP   ha      28,98      2,40     0,00     2,65     0,15   21,88     0,00     1,90 
Počet bytů            80        80        0        0        0        0        0        0 
Počet obyvatel           205       205        0        0        0        0        0        0 
Hustota obyvatel  ob./ha          3        26 
Počet prac.příležitostí      3 306         16        0       70        0   3 210       0      10 
Hustota prac.příl.  pp/ha        51          2        33      67 
 

• Sektor SC 01-(SC), 02.,09, 10 :      B    S     O     R     V     D     T 
Zastavit. pl. +pl.přest. : ha    145,24    32,65     9,19   38,30   23,67   30,75   10,68     0,00 
Zastavěná plocha ha      38,68      6,93     3,41   12,59     0,76   11.57     3,42     0,00 
HPP   ha      91,27    17,69   15,16   35,38      0,97   14,25     7,82     0,00 
Počet bytů          880      624    256        0        0        0        0        0 
Počet obyvatel        2 379    1 701    678        0        0        0        0        0 
Hustota obyvatel  ob./ha        16        52      74 
Počet prac.příležitostí      4 898         94    560  1 656        0   2 588       0        0 
Hustota prac.příl.  pp/ha        34          3     62       44      84 
 
REKAPITULACE : 

JÁDROVÉ ÚZEMÍ CELKEM        B    S     O     R     V     D     T 
Zastavit. pl. +pl.přest.  ha    501,28  154,62   43,15   46,58   28,08 124,69   99,42     4,74 
Zastavěná plocha ha    152,87    31,80   13,47   15,45     1,23   50.26   38,76     1,90 
HPP   ha    312,62    90,37   60,44   46,53     1,44   59,93   52,01     1,90 
Počet bytů       4 574    3 410  1 164         0        0        0        0        0 
Počet obyvatel      12 258    9 050   3 208        0        0        0        0        0 
Hustota obyvatel  ob./ha          7        58       75 
Počet prac.příležitostí    16 940    1 145   2 290   2 206        0   8 097    3 192      10 
Hustota prac.příl.  pp/ha        34          7       53       48      65     32        2 
 

PŘÍMĚSTSKÉ OBCE : 

• Sektor S  07,11, 12, 13, 14 :      B    S     O     R     V     D     T 
Zastavit. pl. +pl.přest. : ha      54,08    37,39     2,54     0,00     1,91     1,66     0,00   10,59 
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Zastavěná plocha ha        9,97      7,41     0,83      0,00     0,10     0.58      0,00     1,05 
HPP   ha      14,56    11,15     1,21     0,00     0,11     0,83     0,00     1,26 
Počet bytů          377      356      21        0        0        0        0        0 
Počet obyvatel           997       944      53        0        0        0        0        0 
Hustota obyvatel  ob./ha        19        25       21 
Počet prac.příležitostí         261         76      32         0        5      108       0      40 
Hustota prac.příl.  pp/ha          5          2      12         2        65         4 
 

N - PŘEROV CELKEM         B    S     O     R     V     D     T 
Zastavit. pl. +pl.přest.  ha    555,37  192,01   45,69   46,58   29,99 126,35   99,42   15,33 
Zastavěná plocha ha    162,84    39,21   14,30   15,45     1,33   50.84   38,76     2,95 
HPP   ha    327,18  101,52   61,65   46,53     1,55   60,76   52,01     3,16 
Počet bytů       4 951    3 766  1 185         0        0        0        0        0 
Počet obyvatel      13 255    9 994   3 261        0        0        0        0        0 
Hustota obyvatel  ob./ha        24        52       70 
Počet prac.příležitostí    17 201    1 221   2 322   2 211        0   8 205    3 192      50 
Hustota prac.příl.  pp/ha        31          6       50       47      65     32        3 

 
 

B.3.2.2. Zdůvodnění vymezení zastavitelných 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 : 
01-1.02/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 
 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v jednotlivých sektorech na území města a uspořádány ve smyslu výše 
popsané urbanistické koncepce. 
 
JV - Jihovýchodní sektor : 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny po východním okraji zastavěného území a propojují víceméně souvislým 
prstencem katastrální území Újezdce na jihu, Přerova na východě a Kozlovic na severu. Osou tohoto prstence 
je severojižně orientovaný komunikační koridor koncipovaný jako nová městská třída, ke které bude 
orientována nová městská zástavba s vyšším podílem smíšenosti využití. Uliční koridor bude třetím 
významným propojením roštového systému dopravního průjezdu a obsluhy přilehlého území. Diferenciace 
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dopravního systému v této části města se jeví z pohledu flexibility dopravních vztahů jako výhodnější, než 
koncentrovaná zátěž v jedné trase tvrdě hierarchizované JV tangenty. Navíc umožňuje postupnou realizaci 
v návaznosti na předpokládaný aditivní postup zástavby na přilehlých návrhových plochách. 
Na katastru Újezdce vyplňují zastavitelné plochy volný prostor mezi stabilizovanou venkovskou zástavbou 
rodinných domů v ulicovém uspořádání a výrobními plochami nově založené zóny na západní straně.  
Nová severojižně orientovaná komunikační páteř, která prochází podél výrobní zóny bude oddělovat plochy 
výroby a bydlení. Ve středním úseku se uliční koridor rozšiřuje do prostoru náměstí s parkovou úpravou. Na 
jižní a severní okraj zastavěného území Újezdce navazují plochy rodinného bydlení, které se charakterově 
blíží současné venkovské zástavbě. Zóna venkovského bydlení v RD je ve vybrané variantě protažena 
směrem západním až do prostoru jižně od výrobních ploch.  
Střední část rezidenčního rozvojového prstence na katastru města Přerov pokračuje v lomeném průběhu 
směrem severním a východním po obvodu zastavěného území města s preferovanou formou smíšené 
městské struktury bydlení a vybavenosti až silnici II/150 při výjezdu na Bystřici pod Hostýnem a dále na sever 
k Meoptě. Souvislý pás zástavby bude prolomen městským parkem na svazích pod hřebenem kopcovitého 
výběžku, směřujícího k městskému hřbitovu, před kterým přejde park do prostoru náměstí. Ukončení hřebene 
nabízí příležitost k situování vhodné dominanty, která by byla charakteristickým prvkem, utvářejícím obraz 
místa. Nepůjde však o dominanci výškovou, ale dominanci vyplývající z formy ztvárnění a funkční náplně 
objektu při respektování výškového omezení z titulu OP vzletové a přistávací dráhy letiště. 
Severní část návrhového prstence dále přechází na katastru Kozlovic k trase silničního obchvatu. Vybraná 
varianta respektuje požadavky města na trasování východního úseku tangenty, které je již zakotveno 
v některých dokumentacích.  
 
JZ - Jihozápadní sektor : 
Plochy mezi dálnicí D1 a vlečkovým systémem podél železniční trati, navazující na severu na areál 
Přerovských strojíren a na jihu na stabilizovanou venkovskou zástavbu Lověšic jsou určeny pro umístění 
rozsáhlého logistického terminálu, jehož realizace může znamenat zásadní ekonomický impulz pro všestranný 
rozvoj Přerova. Z nadřazených dokumentací vyplývá požadavek na zajištění plochy cca 110 ha, který lze 
naplnit pouze při využití dvou klínů území obce Bochoř, zasahujících za trasu dálnice. 
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. 
 
SZ - Severozápadní sektor : 
Prostor vymezený trasou dálnice s MÚK a železničními tělesy je vyhrazen pro rozvoj výrobní funkce. 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. Bydlení je situováno do poloh mimo hlukovou zátěž železničního provozu.  

 
SC - Severní sektor jádrového území : 
Zahrnuje stabilizovaná území pravobřežního segmentu katastru Přerova a katastry Předmostí, Popovic a 
Lýsek. .  
Na k.ú.Přerov jsou navrhovány převážně plochy přestavby, zastavitelné plochy vesměs smíšeného bydlení a 
občanského vybavení tvoří vcelku drobné enklávy na dosud volných pozemcích. 
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Zásadní význam má navrhované rekreační využití rozsáhlých volných ploch mezi parkem Michalov a NPP 
Žebračka (NATURA 2000) v návaznosti na stávající laguny. Využití tohoto prostoru bylo v minulosti 
prověřováno variantními studiemi. Konkrétní program optimálního využití tohoto mimořádně cenného 
segmentu bude nutno propracovat do podrobnosti regulačního plánu tak, aby nedošlo k narušení zmíněných 
chráněných přírodních prvků. 
Na k.ú. Předmostí a Popovice je podstatná urbanizace prostoru přilehlého k trase dálnice. Navrhuje se 
variantní struktura ploch smíšeného bydlení a občanské vybavenosti, jejíž uspořádání musí zohledňovat vlivy 
dálničního provozu (hluk, exhalace). 
Na severním okraji k.ú.Předmostí se podél silnice II/436 ve směru na Čekyni nachází poměrně rozsáhlá 
plocha občanské vybavenosti areálového typu, která na severní straně navazuje na stabilizovaný sportovní 
areál motokrosového závodiště. 
Na k.ú. Lýsky je navrženo využití úzkého pásu mezi silnicí I/47 a železniční tratí pro menší formy občanské 
vybavenosti. 

 
S - Severní sektor příměstských venkovských sídel : 
Příměstská venkovská sídla, tvořící samostatné městské části, jsou odděleně rozmístěna ve zvlněném 
krajinném prostředí s údolím vodoteče Říka a zalesněnými horizonty. Prostředí má dobré předpoklady pro 
kvalitní rodinné bydlení i krátkodobou rekreaci obyvatel Přerova – chatové a zahrádkářské kolonie, turistrika. 
Sektor je od souvislého jádrového území odděleno koridorem dálnice a předpokládaného plavebního kanálu 
D-O-L. 
Vinary : Obec prošla v minulém období relativně bouřlivým rozvojem rodinné obytné zástavby, která byla 
vyvolána atraktivitou polohy jihovýchodních svahů se zázemím lesů v nevelké vzdálenosti od centrálního 
města. Zastavitelné plochy pro další venkovské  bydlení v RD jsou navrženy na západním a východním okraji 
zastavěného území. Plochy na západním okraji jsou protnuty výtlačným řadem vodovodu, jehož trasu, pokud 
nedojde k jejímu přeložení, je nutno respektovat při umisťování  jednotlivých domů v odpovídajících 
odstupech. 
Čekyně : Obec se nachází v údolní poloze za hřebenem zalesněného kopcovitého masivu. Rozvoj rodinného 
bydlení je navržen na svazích nad jižním a východním okrajem zastavěného území. Variantně je zvažován 
rozsah ploch v okolí hřbitova (severně orientovaný svah. Při umisťování domů je nutno respektovat 50 m 
odstupovou vzdálenost od hranice lesa. 
Na planině ve východní části katastru je v terénní depresi počítáno s podstatným rozšířením skládky odpadu. 
Žeravice : Obec položená v údolí Říky v západním výběžku severní části správního území města. 
Zastavitelné plochy rodinného bydlení jsou situovány na jižním okraji zastavěného území podél příjezdové 
místní komunikace od silnice I/55, v údolí a na svazích  na západní straně a u lesa na východní straně. Při 
umisťování domů je nutno respektovat 50m odstupovou vzdálenost od hranice lesa. 
Penčice a Penčičky : Leží odloučeně v nejsevernějším výběžku správního území města v hlubokém údolí. 
Stabilizovaná struktura bydlení bude doplněna malými enklávami rodinných domů ve svazích na západním 
okraji zastavěného území. 
 

B.3.2.3. Zdůvodnění vymezení ploch přestavby 

Plochy přestavby jsou součástí dlouhodobého revitalizačního programu města, jehož cílem je celková 
kultivace městského prostředí. 
Vlastní zástavba na území města je místně narušena nevyužívanými lokalitami s chátrajícím stavebním 
fondem. Tyto vesměs výrobní areály, nacházející se převážně podél dnešní trasy silnice I/47 jsou v navrženy 
jako přestavbové plochy pro nové využití, odpovídající soudobým požadavkům. Záměry na revitalizaci 
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koridoru silnice budou korespondovat se změnou funkce průjezdného úseku I/47, která se po výstavbě dálnice 
stane páteřní sběrnou komunikační osou, prodlouženou po realizaci „průpichu“ do terminálového prostoru 
před nádražím. Trasa „průpichu“ bude osou přestavbového území nefunkčního průmyslového areálu Juta. 
Do ploch přestavby je rovněž zařazena změna využití ploch zahrádkářských lokalit, jejichž pozemky budou 
zhodnoceny výstavbou buď průmyslových areálů (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. 

     

B.3.2.4. Zdůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Stabilizované plochy městské zeleně jako součásti veřejných prostranství, vznikaly postupně v souvislosti 
s historickým vývojem města. K nejvýznamnějším  plochám patří park Michalov, park na náměstí Svobody, 
park na náměstí Přerovského, park na náměstí Františka Raše, malá parkově upravená plocha s kašnou na 
ulici Žižkova, parkově upravená plocha na ulici Velké Novosady, park v Předmostí v původně sídlištní zeleni, 
park Pod Skalkou v sídlišti Předmostí, park u ulice Popovická Hranická v Předmostí.V historických jádrech 
původních obcí je výrazně upraveno okolí kaple v Lověšicích a malá parková plocha v Henčlově. 
 
Systém nově  navržených ploch  veřejně přístupné městské zeleně vychází z následujících zásad 

• potřeba a význam zeleně v zastavěném území stoupá se zastavěním území a hustotou osídlení, 

• atraktivita zeleně je přímo úměrná atraktivitě přírodních fenoménů, 

• docházková vzdálenost veřejně přístupné zeleně by měla činit 500 m od objektů bydlení. 
Navržené plochy sídelní zeleně jsou proto řešeny  

• v návaznosti na významné stávající i navrhované plochy bydlení, 

• do prostoru významných přírodních fenoménů, kterými jsou na území města Přerova  údolí a nivy 
vodních toků - v prvé řadě Bečvy. 

 Plochy městské zeleně stávající i navrhované jsou  jako součást veřejných prostranství navzájem 
propojeny, a to systémem veřejných prostor, který je nebo může být doplněn liniovou zelení - 
stromořadími a alejemi. 
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B.3 . 3 .  Z DŮVO DNĚNÍ  KONCEPCE ŘEŠENÍ  VEŘEJNÉ 
I NFRAST RUKTURY      

 

B.3.3.1. Zdůvodnění koncepce dopravního řešení  

 

• Širší dopravní vazby : 
  
Návrh vycházel ze základních rozvojových dokumentů - Politiky územního rozvoje ČR 2006,  Dopravní politiky 
ČR pro léta 2005 – 2013 a z návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Navrhované prvky jsou 
definovány pro nejdůležitější tahy a prvky jednotlivých druhů doprav.  
Návrh sleduje rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu při zachování maximální možné volnosti 
pro její upřesnění při řešení regulačních plánů. 
Návrhem rozvoje dopravní infrastruktury bude zajištěna vyvážená dopravní obsluha  území města i kraje, 
která je jednou z podmínek  pro posílení sociálního a hospodářského pilíře udržitelného rozvoje.  
 
Návrhy byly přebírány z platných ZÚR, z ÚP obcí, podkladů sousedních krajů,  z  podkladů MD ČR a ŘSD ČR 
a ze zpracovaných ÚTP a studií.  
 
K bodu 1 návrhu:  

Město Přerov v porovnání s ostatními obdobnými městy Olomouckého kraje vykazuje nejhorší stav 
budování komunikační  sítě. Ve městě  dosud nebyla realizována žádná větší komunikační stavba, která by 
přispěla k dopravnímu odlehčení centra.  
Za potenciální nebezpečí je nutno označit situaci, pokud by v době dokončení výstavby dálnice D1 nebyl 
vybudován průpich sil.I/55 a nebyla realizována ani přeložka sil.II/150 mezi sil.I/55 a II/434 (přes průmyslovou 
zónu). V této fázi totiž lze předpokládat přivedení významné části zdrojové a cílové dopravy do Přerova po 
dálnici D1 na sil.I/434, ul.Kojetínskou. Bez výše uvedených staveb by došlo ke kolapsu komunikační sítě 
v úseku mezi dálnicí D1 a ul.Velké Novosady. Dopravní kolaps by mohla způsobit i situace, pokud by byla 
dálnice D1 budovaná ze směru od Kroměříže etapově ukončena v křižovatce se sil.I/55.  
 

 

K bodu 2 návrhu:  
Širší vazby dopravní infrastruktury větve B VI. evropského multimodálního koridoru, který prochází 

těžištěm Olomouckého kraje, jsou dokladovány v grafice situačním schématem. Ze situace je zřejmá 
severojižní a východo-západní orientace základních tahů dopravní sítě na území Moravy. Dálnice D47 je  
spolu s dálnicí D1 a D2 součástí  transevropské magistrály zajišťující propojení severu  Evropy (Polsko - 
Gdaňsk) přes střední Evropu (Česká republika a Maďarsko) na jih (Balkán - Bulharsko, Řecko, Turecko) s 
vazbou na  Vídeň – Graz – Itálii. Tento tah v těžišti řešeného území Olomouckého kraje kříží „východo-
západní příčka“ rychlostních komunikací R35 a R55 (Hradec Králové - Olomouc - Břeclav), která bude 
alternativní trasou dálnice D1 pro významnou část České republiky, zejména pak pro Olomoucký, 
Moravskoslezský a Zlínský kraj s následným rozvětvením tahem R 49 (Fryšták - státní hranice Slovenska, 
Púchov). Město Přerov se nachází na křižovatce těchto  dvou významných tahů. 
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Přerov se nachází na křížení páteřních dopravních tahů, tvořících současně i hlavní urbanizační osy 
mezinárodního významu:  

• D47, D1, R55 – osa Katowice-Ostrava –Zlín-Vídeň (zahrnující Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov) 

• D5, D11, R35 – osa Norimberk-Praha-Krakov (zahrnující Mohelnici, Litovel, Olomouc, Prostějov, 
Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice) 

 
Dopravní páteří komunikační sítě Přerova bude dálnice D1 a na ni navazující a směrem na jih peážující tah 
rychlostní komunikace R 55 (funkční třída A). Trasa dálnice D1 bude na území Přerova plnit z hlediska 
funkčního zatřídění komunikací v podstatě funkci rychlostní komunikace a budou na ni převedeny nejen  
vazby tranzitní dopravy vedené v současné době přes centrum města, ale i některé vazby cílové a zdrojové 
dopravy a v menší míře i vnitroměstské dopravy. Na tuto páteř navazují sběrné komunikace a vybrané 
obslužné komunikace. V následném rozpracování ÚP je nutno zohlednit zařazení komunikací do funkčních 
skupin A rychlostní, B sběrné a C obslužné komunikace, které je dokladováno samostatným schématem. 
Popis sítě zachovává pro přehlednost stávající zatřídění na silnice I., II. a III.třídy. To však bude po dostavbě 
komunikační sítě zásadním způsobem změněno - v cílovém stavu lze předpokládat významnější přesuny 
silnic z majetku státu na kraj. Návrh na změnu zatřídění vychází  z dostupných informací získaných v rámci 
konzultací.  

 
 
K bodu 4 návrhu :  

Hájení územního koridoru vodní cesty Dunaj – Odra – Labe je nezbytné, záměr je zatím sledován 
v základních rozvojových dokumentech ČR.   

 
 

• Odůvodnění návrhu komunikační sítě : 
 

K bodu 7 návrhu: 
 Výhledové intenzity dopravy  jsou doloženy situačním schématem, ve kterém jsou uvedeny 
prognózované intenzity dopravy na komunikační síti pro horizont r.2020, zpracované s využitím 
matematického modelu.  
 

K bodu 10 návrhu: 

• Dálnice D1 - návrh trasy dálnice D1 vč. řešení MÚK se sil.II/436, tahem R55 (I/55) a MÚK 
napojující cestmistrovství byl převzat z rozpracované dokumentace dálnice D1. Součástí stavby 
dálnice budou i vyvolané úpravy křižujících místních a účelových komunikací a silnic I., II. a 
III.třídy. Trasa je územně hájena, dálnice je navrhována v šířkové kategorii D 26,5/120.  

• Rychlostní tah R 55 - tah R 55 je stabilizován, do doby jeho výstavby je předpokládáno napojení 
stávající sil.I/55 do dálniční MÚK. Pro vyloučení vedení sil.I/55 přes obytné území Předmostí po 
ul.Prostějovské a Hranické po výstavbě tahu R 55 je navržena výstavba podjezdu pod dálničním 
přivaděčem pro vedení přeložky sil.I/55 a její napojení na ul.Předmostskou, sil.III/01857. 
Komunikace tahu R 55 je navrhována v šířkové kategorii  R22,5/100 (ev. změna na R 25,5/100 
nebo 120).  

• Mimoúrovňové křížení sil.I/55  a tratě ČD v Přerově – Předmostí (dálniční přivaděč)  - do návrhu je 
zapracováno sledované řešení tohoto uzlu s direktním napojením dálničního přivaděče do ul.Polní. 
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•  Sil.I/55 – průpich - trasa je stabilizována podrobnou studií, předmětem stavby je nejen výstavba 
nové komunikace, která by měla odstranit souběh sil.II/434 + II/436 a sil.I/55 po ul.Kojetínské 
v úseku mezi ul.Velké Novosady a Husova, ale také rekonstrukce návazného úseku sil.III/04721 - 
ul.Tovární a úpravy pro zvýšení kapacity křižovatek. Komunikace je v úseku mezi ul.Kojetínskou a 
Denisovou řešena jako čtyřpruhová směrově nedělená a v navazujícím úseku od ul.Denisovy po 
ul.Durychovu jako dvoupruhová komunikace.  

• Sil.II/436, ul.Kojetínská, úsek přeložka sil.II/150 – křižovatka s ul.Velké Novosady - návrh 
předpokládá rekonstrukci stávajícího dvoupruhového podjezdu a návazného úseku směrem 
k ul.Polní pro výsadbu uliční zeleně podél komunikace, pro dobudování souběžných pěších a 
cyklistických tras, pro zajištění dopravní obsluhy stávající zástavby vč. ev. omezení kolizních 
manévrů v křižovatce se sil.ul.Husovou pro vyloučení kongescí. V návazném úseku přeložka 
sil.II/150 – podjezd tratě ČD č.330 je navrhována přeložka sil.II/434 v profilu dvoupruhové 
komunikace s nezbytnou úpravou dopravního napojení území.  

• Sil.II/434, ul.Kojetínská, úsek přeložka sil.II/150 – dálnice D1 - navrhované úpravy sledují zajištění 
funkce tohoto tahu jako západního dálničního napojení Přerova a současně i napojení stávajících 
a rozvojových ploch. Návrh modernizace a přestavby musí zohlednit železniční napojení přístavu 
vodní cesty Dunaj – Odra – Labe a event. i rozvojových ploch ve vazbě na letiště. S ohledem na 
prognózovaný nárůst dopravního zatížení v důsledku výstavby dálnice je navrhováno sledovat 
rekonstrukci této komunikace  v úseku dálnice D1 – přeložka II/150 na profil čtyřpruhové směrově 
nedělené komunikace.  

• Sil.II/150, úsek mezi sil. I/55 a stávající sil.II/150 v jiho-východní oblasti města - návrh předpokládá 
výstavbu nové komunikace v parametrech dvoupruhové komunikace, která bude sloužit pro 
dopravní napojení rozvojových ploch a pro vedení zbytné dopravy mimo centrum města. 
Komunikace je navrhována v šířkové kategorii MS 8,0/60.  

• Sil.II/150, úsek mezi sil. II/434 a sil.I/55 v jiho-západní oblasti města - návrh dvoupruhové 
komunikace v trase prodloužené ul.Durychovy bude sloužit pro propojení sil.II/434, dálničního 
přivaděče se sil.I/55. Kromě odlehčení ul.Kojetínské v centrální části města bude zajišťovat 
dopravní napojení rozvojových ploch průmyslové zóny  vč.terminálu kombinované dopravy Střední 
Morava a sil.II/436 (směr na Bochoř) na nadřazenou silniční síť. Trať ČD je navrhováno křížit 
podjezdem (rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího tzv.Mádrova podjezdu) – vazba na 
připravovanou rekonstrukci žst.Přerov a navazujících traťových úseků. Komunikace je navrhována 
v šířkové kategorii MS 8,0/60.  

• Přeložka sil.II/436 – definitivní cílové řešení přeložky silnice II.třídy v úseku Bochoř – Přerov – 
Horní Moštěnice, vedené jižně železniční tratě Přerov – Brno.  

• Sil.II/434, úsek Meopta – II/150  - výstavba přeložky je navrhována pro dopravní napojení 
rozvojových ploch a dále pak jako propojka na navrhovanou přeložku sil.II/150 v jihovýchodní 
oblasti města. Kromě dopravní obsluhy trasa umožní vedení zbytné, zejména nákladní dopravy 
mimo obytné území podél ul.Dvořákovy. Komunikace je navrhována v šířkové kategorii MS 8,0/60.   

• Sil.II/434, úsek dálnice D1 – Henčlov – hranice města - návrh přeložky dvoupruhové komunikace  
respektuje rozvojové záměry v území, a to jak zástavby Henčlova, tak  i letiště Přerov. Trasa 
navazuje na navrhovaný obchvat Troubek. Komunikace je navrhována v šířkové kategorii 
S 7,5/70.  

• Sil.II/434, Kozlovice - návrh přeložky respektuje rozvojové záměry v území. Po vybudování dálnice 
D1 lze předpokládat pokles dopravního zatížení tohoto úseku sil.II/434, v současné době 
využívaného pro vazby ze sil.I/47 dále na Hulín, Kroměříž, Zlín. Komunikace je navrhována 
v šířkové kategorii S 7,5/70.  
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• Přeložka sil.II/436, páteřní komunikace veřejného logistického centra a její propojení na stávající 
silnici II/436 Přerov – Bochoř ( v cílové podobě silnice III.třídy). Stavba je vyvolána výstavbou 
dálnice, která přeruší stávající komunikaci II/436. 

• Přeložka sil.I/55, oblast dálniční křižovatky s tahem R55 – přeložka sil.I/55 s napojením na 
sil.III/01857 pro vyloučení průjezdu sil.I/55 přes obytné území místní části Předmostí. Stavba je 
vyvolána výstavbou dálniční křižovatky. 

• Rekonstrukce sil.I/55 v podjezdu pod tratí ČD – event. výhledová rekonstrukce podjezdu na profil 
čtyřpruhové komunikace  nebo alespoň vybudování  samostatně vedených souběžných pěších a 
cyklistických tras v požadovaných šířkových parametrech. 

• Přeložka sil.II/150, úsek sil.I/55 – hranice města v severovýchodní oblasti města - návrh přeložky 
je vyvolán výstavbou rychlostní komunikace R55 a zajišťuje napojení obce Rokytnice na Přerov. 
Lze předpokládat, že po vybudování tahu R 55 a MÚK Kokory bude tato komunikace převedena 
do sítě silnic III.třídy a sil.II/150 bude vedena po severním obchvatu Brodku u Přerova do výše 
uvedené MÚK. 

 

K bodu 11 návrhu: 
Dílčí směrové úpravy III/4367 v oblasti Penčice a III/0557 v oblasti Lověšic byly převzaty z 

 předchozího ÚP. Jedná se o dílčí směrové úpravy komunikace.  
 
K bodu 12 návrhu: 

• rekonstrukce ul.Bezručovy včetně souběžné cyklistické trasy – pro obsluhu rozvojových ploch 
východně parku,  

• rekonstrukce nadjezdů MK ul.Dluhonské nad tratí ČD – rekonstrukce dvou stávajících nadjezdů vč. 
dobudování souběžně vedené pěší a cyklistické trasy,  

• směrová úprava MK ul. Dluhonské – úprava pro zlepšení dopravních parametrů, 

• přeložka koncového úseku ul.Dluhonské vč. zabezpečeného přejezdu tratě ČD – přeložka 
nevyhovujícího stávajícího přejezdu s blízkou stykovou křižovatkou s nevyhovujícím úhlem 
křižujících komunikací a  úpravou návazných úseků MK pro zvýšení bezpečnosti dopravy,  

• propojovací obslužná komunikace, úsek sil.I/47 - sil.III/4724, ul.Kopaniny – pro zajištění propojení 
severovýchodní oblasti města mimo komunikační síť centra,  

• obslužná komunikace podél sil.I/47- návrh na vybudování komunikace byl převzat  podkladů 
objednatele, 

• prodloužená ul. Široká - pro napojení jižní partie místní části Újezdec a zejména rozvojových ploch 
v této místní části je navrhována rekonstrukce účelové komunikace na parametry místní 
dvoupruhové komunikace v kategorii MO 8,0/60,  

• prodloužená ul. Nová Čtvrt – její propojení s přeložkou silnice II/150, 

• prodloužená tř.gen.Janouška – etapové řešení přeložky sil.II/150  jihovýchodního obchvatu,  

• propojení silnice II/436 s ulicí Žernava – pro napojení rozvojových ploch jižně dálnice D1 v oblasti 
Předmostí je navrhována dostavba dvoupruhové komunikace  v kategorii MO 8,0/60, komunikace 
bude prodloužena až k MÚK sloužící pro dopravní napojení cestmistrovství,   

• jižní obslužná komunikace rozvojových ploch v m.č.Újezdec – vybudování komunikace pro 
dopravního napojení rozvojových ploch.  

 



   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 49 

• Odůvodnění návrhu železniční sítě : 
Návrhem na modernizaci tratě ČD č.300 Přerov – Brno v parametrech koridorové tratě s dvoukojeným 
uspořádáním je sledována kompletace „kolejového kříže“ v oblasti Přerova, který bude pokrývat hlavní vazby 
kolejové dopravy. Toto uspořádání zajistí v parametrech koridorové tratě obdobnou nabídku dopravních 
vazeb, jakou bude nabízet po rekonstrukci a dostavbě síť dálnic a rychlostních silnic. 
 
Železniční napojení přístavu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe v Přerově je sledováno dvěma koridory. První 
z nich využívá stávající vlečku v areálu teplárny. Druhá trasa v prostorově limitovaném koridoru sil.II/434 dle 
studie vodní cesty D-O-L je za předpokladu dodržení normových parametrů podmíněna rozsáhlými 
demolicemi průmyslových areálů. Křížení dálnice D47 je řešeno vč. souběžně vedené pěší a cyklistické stezky 
volným severním polem mostní dálniční estakády. Navrhovaná trať umožní i event. obsluhu rozvojové plochy 
kolem letiště v Přerově. 

 
 

• Odůvodnění návrhu letecké dopravy : 
Význam lokality je dán její polohou na křižovatce dálnic a rychlostních komunikací. S ohledem na atraktivitu 
této plochy poblíž dálniční křižovatky je navrhováno sledovat její komunikační napojení v několika bodech a 
územně hájit i kolejové napojení návazných ploch. 
 

• Odůvodnění návrhu vodní dopravy : 
V předchozích dokumentacích nebylo uspokojivě dořešeno a územně hájeno kolejové napojení přístavu 
Přerov. Návrh napojení dle studie vodní cesty D-O-L v koridoru sil.II/434 ve svém důsledku vyžaduje plošnou 
demolici řady průmyslových objektů i teplárny a není reálný. Z toho důvodu je navrženo v úseku západně od 
dálnice D1 využití stávajícího vlečkového napojení areálu teplárny. Kromě přístavu předpokládala koncepce 
vodní cesty i splavnění části toku Bečvy a vybudování přístavní hrany poblíž areálu teplárny. Pro tento záměr 
je navrženo vybudování příjezdové komunikace zapojené do dálniční křižovatky se sil.II/434. 

 

• Odůvodnění návrhu ostatní dopravy : 
Do územního plánu byly zařazeny významné trasy sledované sítě, jejíž návrh vychází ze zpracovaného 
generelu cyklistické dopravy. Cílem oproti současnému stavu bude postupné zvýšení bezpečnosti cyklistické 
dopravy jejím oddělením  (segregací) od dopravy automobilové. Situačním schématem je dokladován návrh 
tras s rozdělením na dvě základní skupiny tras lišících se vedením cyklistické trasy v uličním profilu a mírou 
její segregace (oddělení) od dopravy automobilové. První skupinu tvoří cyklistické stezky, společné dělené či 
nedělené trasy pro pěší a cyklisty a vedení cyklistických tras po účelový polních a lesních komunikacích – tj. 
cyklistické trasy a stezky vedené mimo hlavní dopravní prostor veřejných komunikací. Druhou skupinu tvoří 
cyklistické trasy vedené v hlavním dopravním prostoru veřejných komunikací málo frekventovaných, 
komunikacích společně s motorovou dopravou, po případně po cyklistických pruzích vyznačených na vozovce. 
Součástí sítě tras jsou i dva významné mostní objekty - pěší a cyklistická lávka „Tyršův most““ a pěší a 
cyklistická lávka „Bayerova“. 
Vybudování autobusových zastávek pro obsluhu rozvojových lokalit – např. na páteřní komunikaci terminálu 
kombinované dopravy, na přeložce sil.II/150 v jihovýchodní a jihozápadní oblasti města, na MK ul.Dluhonské a 
sil.III/01857. Součástí úprav této skupiny je i  rekonstrukce autobusového nádraží, která je podmínkou pro 
vybudování „průpichu“ sil.I/55 kolem nádraží a pro omezení kolizních bodů na této komunikaci.   
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• Odůvodnění obecných ustanovení návrhové části : 
Cílem navrhovaných obecných ustanovení je omezení střetů ÚP obcí se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje, které mohou vyplynout z následného upřesnění trasy na základě podrobnějších 
studií.  
V území je třeba respektovat stávající a navržená ochranná pásma dopravních staveb. 

 

• Požadavky na studijní prověření a upřesnění koridorů a návrhových prvků : 
- rekonstrukce místní komunikace ul.Dluhonské vč. dobudování souběžné pěší a cyklistické 

trasy, vybudování zálivů autobusových zastávek, směrové úpravy oblouku  a rekonstrukce 
nadjezdů nad tratí ČD, 

- studijní prověření rekonstrukcí vybraných křižovatek, 
- úpravy ul.Palackého pro variantu jejího zobousměrnění vč. úprav objektů pro omezení 

negativních vlivů dopravy, 
- rekonstrukce sil.II/434 v úseku dálnice D1 – sil.II/436, ul.Polní s ohledem na plánované 

zvýšení významu sil.II/434 jako příjezdu od dálnice D1 vč. etapizace a návaznosti na 
přeložku sil.II/150 a zohlednění kolejového napojení výhledového přístavu vodní cesty D-O-
L,  

- rekonstrukce sil.I/55 v podjezdu pod tratí ČD, 
- upřesnění úprav komunikační sítě vyvolané rozhodnutím o výstavbě vodních nádrží. 

 
Součástí grafické části Odůvodnění jsou samostatná dopravní schemata, a to: 

- „Funkční zatřídění komunikační sítě – cílový stav“ 
- „Zatřídění komunikační sítě dle majetkového správce – cílový stav“ 
- „Širší dopravní vazby sítě cyklistických tras“ 
- „Dopravní režim sítě cyklistických tras – cílový stav“ 

  

 

B.3.3.2. Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury 

• 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, ze kterých 
lze budovy napojit na jednotlivá média jednoduchými přípojkami. 

Rozvoj všech sítí bude úzce souviset s postupem naplňování navržených zastavitelných ploch podle 
konkrétních potřeb a požadavků v tom kterém období. Z takto sestavených údajů lze odvodit postupně se 
zvyšující nároky na posílení zdrojů, které budou mít vždy charakter limitů rozvoje.  
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B.3.3.2.1. Zásobování vodou 

 
Vyhodnocení koordinace z hlediska širších vztahů 
Veřejný vodovod vybudovaný ve městě Přerově zásobuje pitnou vodou celé město Přerov. Vlastníkem a 
provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a Kanalizace Přerov a.s. Vodovod města Přerova je hlavní a 
neoddělitelnou součástí tzv. skupinového vodovodu Přerov . Stávající i navržené zařízení vodohospodářské 
infrastruktury navazuje a umožňuje další rozvoj území. Stávající koncepce skupinového vodovodu včetně 
zdrojů a zásobování ze systému Ostravského oblastního vodovodu zůstane i nadále zachována. V rámci 
skupinového vodovodu se předpokládá v nejbližší době jeho rozšíření o obce Čelechovice , Nelešovice a 
Lhotka. 
Koncepce odkanalizování včetně čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou města Přerova je v 
souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, který byl schválen usnesením Rady 
Olomouckého kraje UR/83/47/2004 dne 26.8.2004 a aktualizovaným dne 25.10.2007 č. UR/71/46/2007.  

 

Počet obyvatel napojených na vodovod a potřeba vody 
V roce 2001 bylo ve městě Přerově evidováno   48 335 trvale bydlících obyvatel. Na vodovodní síť bylo podle 
údajů provozovatele připojeno cca 97 % obyvatel, tj. 46 521.  
Průměrná denní potřeba vody Qp činila 2 663 762 m³/rok to je 7 298 m³/d . 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 157 l/os/den. 
Hodnoty spotřeb vody a specifické potřeby vody v jednotlivých místních částech jsou:    

• Přerov: 
Počet trvale bydlících obyvatel……….37 638. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 4 240 m³/. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 184 l/os/de.;  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 6 837 m³/d. 

• Předmostí 
Počet trvale bydlících obyvatel……….5 748.  
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 79 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 91 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 91 m³/d. 

• Lověšice 
Počet trvale bydlících obyvatel……….473. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 26 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 57 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 27 m³/. 

• Kozlovice 
Počet trvale bydlících obyvatel……….586. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 55 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 129 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 66 m³/d. 

• Dluhonice 
Počet trvale bydlících obyvatel……….347. 
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Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 25 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 93 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 30 m³/d. 

• Újezdec 
Počet trvale bydlících obyvatel……….606. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 55 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 93 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 56 m³/d. 

• Čekyně 
Počet trvale bydlících obyvatel……….669. 
Nově vybudovaný vodovod. 

• Henčlov 
Počet trvale bydlících obyvatel……….596. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 37 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 87 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 47 m³/d. 

• Lýsky 
Počet trvale bydlících obyvatel……….218. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 15 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 99 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 25 m³/d. 

• Popovice 
Počet trvale bydlících obyvatel……….210. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 14 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 73 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 14 m³/d. 

• Vinary 
Počet trvale bydlících obyvatel……….639. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 72 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 116 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 74 m³/d. 

• Žeravice 
Počet trvale bydlících obyvatel……….510. 
Průměrná denní potřeba vody Qp fakturovaná pro obyvatelstvo činila 27 m³/d. 
Hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem byla 58 l/os/den.  
Průměrná denní potřeba vody fakturované Qp je 29 m³/d. 

• Penčice 
Počet trvale bydlících obyvatel……….281. 
Nově vybudovaný vodovod. 

 



   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 53 

Výpočet potřeby vody 
Výpočet výhledové potřeby vody byl proveden trendovou metodou, tzn. že pro výpočet byly použity skutečné 
provozní hodnoty vody fakturované a vyrobené.  
Vypočítané hodnoty specifické potřeby vody ve výhledu konvergují po určitém přihlédnutí ke skutečnému 
stavu k hodnotám : 

• Sídla do 1000 obyvatel  100l/os/den , vybavenost 10 l/os/ den. 
• Sídla do 5000 obyvatel  100l/os/den , vybavenost 20 l/os/ den. 
• Sídla do 20000 obyvatel  120l/os/den , vybavenost 40 l/os/ den. 
• Sídla nad 20000 obyvatel  150l/os/den , vybavenost 50 l/os/ den. 

Výhledový výpočet potřeby vody je proveden ve dvou stavech , A a B. 
 
V případě výpočtu A výpočet potřeby vody vychází z předpokládaného demografického vývoje. Demografická 
prognóza použitá pro výpočet potřeby vody A je mírně optimistická s ohledem na vytvoření možných rezerv 
systému. Tato prognóza vychází z plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. 
 
Výpočet B předpokládá plné využití limitů území . 

• Město Přerov jako celek 

        stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 46 521 48 376 74 571 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 3,063 5,397 8,261 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 2,664 4,693 7,184 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 1,696 3,531 5,444 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 100 200 200 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 157 266 264 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 180 306 304 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 8392,76 14786,76 22633,52 

Max.denní potřeba Qd m3/d 10490,95 18483,45 28291,90 

 
Hodnoty spotřeb vody a specifické potřeby vody v jednotlivých místních částech jsou :    

• Přerov: 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 37 149 37 700 53 238 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 2,864 3,368 5,353 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 2,490 2,929 4,655 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 1,540 1,789 2,915 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 114 130 150 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 184 213 240 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 211 245 275 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 7845,21 9227,93 14665,75 

Max.denní potřeba Qd m3/d 9806,51 11534,91 18332,18 
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• Předmostí (zástavba v sídle je součástí systému Přerova,celk. počet napoj. obyvatel je 5 350)  

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 855 5 350 10 725 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,038 0,234 0,550 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,033 0,203 0,478 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,029 0,195 0,470 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 92 100 120 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 96 104 122 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 117 120 140 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 105,40 640,96 1505,76 

Max.denní potřeba Qd m3/d 142,29 865,30 2032,78 

 
• Lověšice 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 473 470 470 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,011 0,020 0,021 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,010 0,018 0,018 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,010 0,017 0,017 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 55 100 100 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 57 110 110 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 66 118 120 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 31,25 55,31 56,57 

Max.denní potřeba Qd m3/d 46,88 82,97 84,86 

 
• Kozlovice 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 533 533 1 118 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,029 0,030 0,053 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,025 0,026 0,046 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,021 0,021 0,041 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 108 108 100 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 129 134 113 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 149 154 130 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 79,20 81,95 145,90 

Max.denní potřeba Qd m3/d 118,79 122,93 204,26 
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• Dluhonice 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 323 323 708 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,014 0,016 0,035 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,011 0,014 0,030 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,009 0,012 0,028 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 77 100 110 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 93 117 118 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 122 135 136 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 39,35 43,60 96,02 

Max.denní potřeba Qd m3/d 59,02 65,41 144,03 

 
• Újezdec 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 606 600 3 525 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,024 0,028 0,178 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,021 0,025 0,155 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,020 0,024 0,154 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 91 110 120 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 93 112 120 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 107 129 138 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 64,72 77,44 487,99 

Max.denní potřeba Qd m3/d 97,08 116,17 683,19 

 
• Čekyně 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 0 600 1 215 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,000 0,031 0,065 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,000 0,027 0,056 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,000 0,024 0,053 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 0 110 120 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 0 124 127 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 0 142 146 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 0,00 85,35 177,12 

Max.denní potřeba Qd m3/d 0,00 128,03 247,97 



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

 

Strana 56  © Kovoprojekta Brno, a.s., Šumavská 15, 602 00 Brno 

• Henčlov 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 544 550 775 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,020 0,031 0,043 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,017 0,027 0,037 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,014 0,022 0,031 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 68 110 110 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 87 135 131 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 100 155 151 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 54,23 85,33 116,94 

Max.denní potřeba Qd m3/d 81,34 127,99 175,41 

 
• Lýsky 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 199 200 200 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,013 0,017 0,018 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,009 0,015 0,015 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,005 0,008 0,008 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 74 110 110 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 127 203 209 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 175 233 240 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 34,90 46,63 47,98 

Max.denní potřeba Qd m3/d 52,36 69,95 71,98 

 
• Popovice 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 195 195 1 900 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,006 0,010 0,097 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,005 0,009 0,084 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,005 0,008 0,083 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 73 110 120 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 73 120 121 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 84 138 139 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 16,41 26,87 264,41 

Max.denní potřeba Qd m3/d 24,61 40,31 370,17 
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• Vinary 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 639 639 864 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,031 0,031 0,041 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,027 0,027 0,036 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,026 0,026 0,035 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 113 110 110 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 116 114 113 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 133 131 130 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 84,95 83,67 112,13 

Max.denní potřeba Qd m3/d 127,42 125,50 168,20 

 

• Žeravice 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 510 480 480 

Voda vyrobená celkem VVR mil.m3/r 0,012 0,023 0,023 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,011 0,020 0,020 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,010 0,019 0,019 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 54 110 110 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 58 115 115 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 66 132 132 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 33,75 63,24 63,24 

Max.denní potřeba Qd m3/d 50,63 94,86 94,86 

 

• Penčice (stav před uvedením nového vodovodu do provozu) 

      stav výhled A výhled B 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 0 250 321 

Voda vyrobená celkem   VVR mil.m3/r 0,000 0,013 0,017 

Voda fakturovaná VFC mil.m3/r 0,000 0,012 0,014 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m3/r 0,000 0,010 0,013 

Spec.potř.fakt.obyvatelstva QS,d I/(os.den) 0 110 110 

Spec.potř.fakt.vody QS I/(os.den) 0 127 123 

Spec.potř.fakt.vody vyrob. QS,V I/(os.den) 0 146 142 

Prům.denní potřeba Qp m3/d 0,00 36,60 45,58 

Max.denní potřeba Qd m3/d 0,00 54,90 68,38 
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Zdroje 
Skupinový vodovod Přerov je zásoben ze dvou vlastních zdrojů, kterými jsou Úpravna vody Troubky a 
Úpravna vody Brodek u Přerova. Dalším zdrojem vody je systém Ostravského oblastního vodovodu. 

Prameniště Troubky 
Pro úpravnu vody Troubky je jímána povrchová voda ze štěrkových jezer a podzemní voda z vrtů. Surová 
voda je čerpána do ÚV Troubky o kapacitě 310l/s. Z ÚV Troubky je voda dopravována výtlačným řadem OC 
700 do vodojemu Švédské Šance 2 x 5000 m3 (max hl. 277,00 m.n.m.). Souběžně s přívodním řadem OC 700 
vede řad OC 500. 
Z úpravny vody Troubky je částečně zásoben i skupinový vodovod Kojetín. Úpravna vody Troubky bude i 
nadále hlavním zdrojem skupinového vodovodu Přerov . Maximální dodávané množství vody do skupinového  

Prameniště Brodek 
Podzemní voda z prameniště Brodek je jímána ve vrtu HV 501. Surová voda je upravována v ÚV Brodek o 
kapacitě 30 l/s. Z ÚV Brodek je voda dopravována výtlačným DN 400 do vodojemu Čekyně  5000 m3   (max. 
hl. 278,50 m.n.m.). 
Výtlačný řad OC 500, který vede souběžně s výtlačným řadem OC 700 do vodojemu Švédské Šance a 
výtlačný řad DN 400, který dopravuje vodu z ÚV Brodek do vodojemu Čekyně je propojen řadem DN 500. 
Propojovacím řadem DN 500 je možné dopravovat vodu z prameniště Troubky do vodojemu Čekyně  5000 
m3. V současné době není prameniště Brodek  provozně využíváno pro zásobování města. Prameniště je 
však provozně udržováno, jsou vyhlášena ochranná pásma a je možné jej do systému napojit. Trvalé zrušení 
prameniště se nepředpokládá. Prameniště Brodek nadále zůstane jedním ze zdrojů skupinového vodovodu 
Přerov. Lze jej však zařadit jako záložní zdroj vody. 

Prameniště Lýsky 
Provoz prameniště Lýsky je definitivně ukončen. Se zdrojem Lýsky se již ve výhledu neuvažuje.  

Systém Ostravského oblastního vodovodu - OOV 
SV Přerov je zásobován i ze systému skupinového vodovodu Ostrava – OOV novým přivaděčem Fulnek – 
Hranice ( III. větev OOV ) se ,kterým je SV Přerov propojen. Skupinový vodovod OOV je propojen se 
skupinovým vodovodem Lipník nad Bečvou a Hranice a je tak součástí velkého vodárenského systému nad -
regionálního významu. Řídícím vodojemem je vodojem Moravská Brána  2x3000 m3(max.hl.331,50m n.m.) 
situovaném severně od města Hranice. Z vodojemu Moravská Brána je voda dopravována přivaděčem DN500 
k průmyslové zóně Hranice. Od odbočky k průmyslové zóně Hranice vede hlavní přivaděč v profilu DN300 
směrem k Lipníku nad Bečvou do vodojemu Lipník 2 x 800 m3. Z vodojemu Lipník vede řad DN 500 do 
vodojemu Čekyně  5000 m3   (max. hl. 277,00 m.n.m.) . Vodojem Čekyně je jedním ze dvou řídících vodojemů 
skupinového vodovodu Přerov. Maximální množství dopravované vody do vodojemu Čekyně z vodojemu 
Moravská Brána je 70 l/s. Toto množství může být ovlivněno potřebou města Lipník o množství max. 30,3l/s. 
To je však výhledová spotřeba vody.  
Skupinový vodovod Přerov je zásoben z prameniště Troubky a Ostravského skupinového vodovodu. 
Prameniště Brodek u Přerova je záložním zdrojem bez trvalého odběru vody.  
 
Výhledová Bilance vody: 
V případě plného využití limitů území vyspecifikovaných v rámci etapy Průzkumy a rozbory ÚP Přerov bude 
spotřeba vody : 
Qp= 261,96 l/s 
Qd= 327,45 l/s 
Kapacita zdroje a úpravny vody Troubky je: 
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Q = 310 l/s 
Kapacita zdroje Brodek je: 
Q = 30 l/s 
Kapacitní možnosti dotace vody ze systému OOV : 
Q = 70 l/s 
Kapacita stávajících zdrojů je i v případě neuvažování funkčního, ale záložního prameniště Brodek dostatečná 
pro zásobování Města Přerov. V rámci dlouhodobého výhledu není navrženo posílení zdrojů města Přerov. 
Stávající zdroje včetně napojení na systém OOV poskytují dostatečnou kapacitu pro další rozvoj města. 
V rámci dlouhodobého výhledu není navrženo posílení zdrojů vodovodu města Přerov o zdroj z vodní nádrže 
Žeravice. 
 

Akumulace 

Rovinatá krajina města Přerova o nadmořské výšce 210 m.n.m. je zásobena gravitačně v rámci dvou hlavních 
tlakových pásem daných polohou řídících akumulací.  

Řídící akumulace vodovodu Přerov a celého skupinového vodovodu Přerov jsou již zmíněné vodojemy 
Čekyně  a Švédské Šance. Celková akumulace je 15 000 m3. 

Z vodojemu Švédské Šance 2 x 5000 m3 (max hl. 277,00 m.n.m.) je veden hlavní zásobovací řad OC DN 600 
v délce cca 1200m, dále se větev rozděluje na 2 x DN 400. Jedna větev DN 400 zásobuje východní část 
města a má délku cca 1500m. Druhá větev DN 400 směřuje do centra města a má délku cca 1100m. Na obě 
větve plynule navazuje rozvodná vodovodní síť. 

Druhým hlavním zásobovacím řadem z vodojemu Švédské Šance je ocelové potrubí DN 500. Tento řad přez 
přerušovací komoru Horní Moštěnice zásobuje obce Bochoř, Vlkoš, Věžky, Henčlov, Lověšice, část Horní 
Moštěnice a jihozápadní okraj města Přerova.  

Vodojem Švédské Šance je v rámci skupinového vodovodu Přerov řídícím vodojemem větve zásobující obce 
Moštěnice , Starou Ves , Dřevohostice , Pavlovice, Vlkoš , Bochoř , Lověšice, Věžky.  

Z vodojemu Čekyně  5000 m3   (max hl. 277,00 m.n.m.) vede trasa přivaděče DN 500 do Prosenic a pak dále 
do skupinového vodovodu Lipník a Hranice. 

Pro potřeby vodovodu Přerov vede z vodojemu Čekyně  zásobovací řad DN 400. Na řad navazuje rozvodná 
vodovodní síť v místní části Předmostí a v pravobřežní části Přerova. Na zásobovací řad je napojen i přivaděč 
DN 250 pro místní část Lýsky. Z vodojemu Čekyně  je zásobena i místní část Vinary. 

Stávající akumulace systému má kapacitu 15 000 m3. 

Qm při stávajících potřebách je 10 490,95 m3  ,akumulace odpovídá 143%Qm 

Qm při výhledových potřebách (výhled A) je 18 483,95 m3, akumulace odpovídá 81% Qm. 

Qm při výhledových potřebách při plném využití území (výhled B) je 28 291 m3, akumulace odpovídá 53%Qm. 
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Stávající akumulace vody je dostatečná pro návrhový stav .V případě stavu ,kdy dojde k plnému využití území, 
bude nutné zvážit návrh na zvětšení akumulace v systému. 

V takovém případě návrh předpokládá výstavbu akumulace o velikosti 10 000m3 u vodojemu Čekyně . 

V původním ÚP Přerov bylo v návrhu ještě vybudování vodojemu  30 000m3 u vodojemu Švédské Šance. 

Výše uvedené návrhy na zvětšení akumulace jsou závislé na skutečném růstu potřeb vody. Nutnost výstavby 
výše uvedených staveb nastane až v případě , kdy se využití území bude blížit limitnímu návrhu. To 
předpokládá např. nárůst počtu obyvatel cca o 28 050, to je o 58% a i v takové situaci bude nutné aktuální 
potřebu akumulace prověřit. Z tohoto důvodu lze plánované rozšíření vodojemů  předpokládat v dlouhodobém 
výhledu nad rámec řešeného období. 

Rozvodná vodovodní sít' 
Většina rozvodů skupinového vodovodu Přerov byla budována v 70. letech a později. Z důvodu stáří systému 
je navržena postupná rekonstrukce klíčových prvků systému. Jedná se hlavně o stávající ocelové  a 
azbestocementové přivaděče do řídících akumulací a do rozvodné sítě města. Cílem navrhovaných 
rekonstrukcí je hlavně zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody, snížení podílů nefakturované vody a 
prodloužení životnosti systému.  
Vodovodní systém byl budován od počátku koncepčně v závislosti na rozvoji města. Stávající systém 
zásobování pitnou vodou je funkční a zůstane zachován i ve výhledu. Návrh v maximálním rozsahu respektuje 
požadavek na využití stávajících zařízení vodovodu. S ohledem na rozvoj města jsou stávající zdroje zcela 
dostačující a napojení skupinového vodovodu Přerov na zdroje Ostravského oblastního vodovodu podstatně 
zvyšuje zabezpečenost dodávky pitné vody.  

Přerov, Předmostí, Lověšice 

Stávající systém zásobování v místní části Přerov a v místních částech Předmostí a Lověšicích  je vyhovující 
a předpokládá se jeho zachování i do budoucna. Hlavním cílem je postupná rekonstrukce nejstarších úseků 
vodovodní sítě. 
Vybudování přivaděče DN 500 z vodojemu Čekyně do rozvodné sítě města zajistí přivedení potřebného 
množství vody na levobřežní část zástavby a tím dojde ke zlepšení hydraulických poměrů v síti. Návrh stavby 
vyžaduje komplexní posouzení sítě za použití matematického modelu sítě. 
Rozšíření rozvodné vodovodní sítě je navrženo pro podnikatelskou výstavbu, bytovou zástavbu a občanskou 
vybavenost.  
V místní části Lověšice se předpokládá rozšiřování vodovodu pro potřeby plánovaného terminálu 
kombinované dopravy. 

Kozlovice 
Rozvodný řad v místní části Kozlovice je zásobován přívodním řadem DN 125 z Přerova. V rámci místní části 
se předpokládá výstavba vodovodní sítě pro výstavbu rodinných domů a zónu podnikatelských aktivit v oblasti 
občanského vybavení . 

Dluhonice 
Přívodním řadem DN150 napojeným na rozvodnou síť v lokalitě Předmostí je zásobena rozvodná síť místní 
části Dluhonice. V rámci Dlohonic je navrženo vybudování rozvodného řadu pro potřeby plánované rodinné 
výstavby a občanské vybavenosti. 
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Újezdec 

Ze zásobovacího řadu DN 600 z vodojemu Švédské Šance do města Přerova je přívodním řadem gravitačně 
zásobena místní část Újezdec. Je navrženo rozšíření vodovodní sítě pro výstavbu  rodinných domků a pro 
výstavbu průmyslové zóny. 

Čekyně 
V místní části Přerov VII – Čekyně je nově vybudován veřejný vodovod. Vodovod má zdroj vody ve stávajícím 
skupinovém vodovodu Přerov. Ze stávajícího vodojemu Sobíšky  o obsahu 2x20 m3, max. hladina na kótě 
319,45 m n.m., kde je voda čerpána z VDJ Buk 2x250 m3, s max. hl. 254,50 m n.m. je voda gravitačně 
dopravována přes Zábešní Lhotu , Penčice a Penčičky do Čekyně.  
Přívod do vodovodní sítě Čekyně je z PVC DN 150, vodovodní síť z PVC DN 100, 80. S ohledem na výškové 
rozložení zástavby je rozvodná síť rozdělena na tlaková pásma.  Pro zásobení 2. tlakového pásma jsou 
vybudovány AT stanice.  
Voda z VDJ Sobíšky je dodávána do obce Čekyně přes stávající síť obce Záběštní Lhota a stávající 
vodovodní síť místní části Přerov XIII - Penčice.  
Z VDJ Sobíšky se předpokládá i zásobení dalších obcí, a to Nelešovice a Lhotka.  
V Čekyni je celý vodovodní systém vybudován nově. Návrh předpokládal i rozvoj lokality a výhledové rozšíření 
systému z VDJ Sobíšky do obcí Nelešovice a Lhotka.     

Henčlov   

Místní část Henčlov  je zásobena přívodním řadem DN 150 z přívodního řadu DN 500 z vodojemu Švédské 
Šance. V místní části Henčlov  je navržena výstavba vodovodního řadu pro výstavbu RD a bydlení 
podnikatelského typu. 

Lýsky a Popovice 

Místní části Lýsky a Popovice jsou zásobeny z rozvodného řadu v Předmostí. V Přerově - Popovicích je 
navržena výstavba vodovodního řadu pro potřeby návrhové rodinné zástavby. 

Vinary 

Místní část Vinary je napojena na vodovodní přivaděč DN500 Lipník - Přerov. Ve Vinarech je navrženo  
zokruhování vodovodní sítě pro zlepšení provozních parametrů a rozšíření vodovodu pro návrhovou výstavbu. 

Žeravice 

Místní část Žeravice je zásobována následovně. Ze zásobovacího řadu AC 400 Brodek u Přerova – vodojem 
Čekyně  je u obce Luková přívodní řad DN 300 do vodojemu Kokory 2x250 m3 s max. hlad. 261,0 m n.m. 
Před obcí Kokory  z tohoto řadu vede přívodní  PVC 150 do městské části Žeravice, která  má 2 TP. Vyšší TP 
je zásobeno přes AT stanici a zásobuje část Lapač.  
V Žeravicích je navrženo vybudování vodovodního řadu  pro výstavbu 21 RD. 

Penčice  
Nově vybudován vodovod. Voda z VDJ Sobíšky je gravitačně dopravována  do obce Penčice. Návrh 
předpokládal i rozvoj lokality a výhledové rozšíření systému.  
 

Specifikace problémů v oblasti zásobování pitnou vodou 

Dnešní hodnota specifické potřeby vody (l/ob/den) je cca o 20-40% nižší než v minulosti , tedy v období , kdy 
byly navrhovány hlavní prvky systému. Z tohoto důvodu je systém zásobování stále kapacitně vyhovující. 
Vodárenský systém byl vždy rozšiřován koncepčně v závislosti na rozšiřující se zástavbě. Stávající systém 
včetně napojení na OOV zůstane zachován i v návrhu. 
Další rozvoj města není  podmíněn zkapacitňováním klíčových prvků vodovodního systému. Pro návrhové 
plochy je navrženo doplnění a rozšíření vodovodní sítě. 
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B.3.3.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod 

 

Souhrnný popis odvedení a čištění odpadních vod: 
 

Širší vztahy  

Systém odvedení a likvidace odpadních vod města Přerov je samostatný stokový systém zakončený čistírnou 
odpadních vod situovanou na katastru města. Mimo správního území Přerova je na tento systém napojena 
také obec Výmyslov , Horní Moštěnice , Prosenice  a  Rokytnice. 

Kanalizace  

V Přerově je vybudována jednotná kanalizace mimo sídliště „U Tenisu“, kde je kanalizace oddílná. Dešťová 
kanalizace v tomto sídlišti je zaústěna do odlehčovací stoky, splašková kanalizace je přečerpávána čerpací 
stanicí do kanalizace města. 
Současná kanalizace v Přerově je budována od počátku minulého století až do dneška. Původní hlavní stoky 
jsou většinou z betonu. Při rekonstrukci města, která začala kolem roku 1950, došlo i k rozšiřování stokové 
sítě. Zde byly používány trouby VIA, TZA, případně dusané železobetonové stoky. 
Stoková síť je délky cca 85 km a je na ní vybudováno 18 odlehčovacích komor, a to 
OK1A    areál teplárny 
OK2A   u železnice 
OK3A   ul. Kojetínská 
OK4A   Vsadsko 
OK5A   ul. Dvořákova 
OK6A   ul. Mostní 
OK1C   ul. 9. května 
OK1N   nábř. dr. E. Beneše,Precheza – osobní vrátnice 
OK2N   nábř. dr. E. Beneše,u jatek 
OK2NA   nábř. dr. E. Beneše,u jatek 
OK3N   nábř. dr. E. Beneše , u elektrárny – osobní vrátnice 
OK4N   nábř. dr. E. Beneše 
OK5N   ul. Za Mlýnem 
OK6N   ul. Bezručova 
OK1Z   V.Dlážka – u Strojaře 
OK2Z    Popovice 
OKPR   u PRECHEZY 
OK VINARY  Vinary 

 
 9 čerpacích stanic a 2 kanalizační shybky pod korytem řeky Bečvy. 
ČS1 Prosenice 
ČS2 Horní Moštěnice  
ČS3 Rokytnice 
ČS4 Henčlov 
ČS5 STS 
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ČS6 U Tenisu 
ČS7 Předmostí 
ČS8 Újezdec U Svodnice 
ČS9 Újezdec u Spojů 
 

Počet obyvatel, splaškové odpadní vody 

Celkový počet obyvatel napojených ve stávajícím stavu na kanalizační síť města Přerov je 50 446. Do tohoto 
počtu jsou zahrnuti obyvatelé městských částí i okolních obcí napojení na kanalizační síť. Stanovení tohoto 
počtu vychází z Generelu kanalizace města Přerov a bylo použito ve výpočtu. Pro globální nastavení modelu 
kanalizační sítě byla použita celková průměrná specifická potřeba vody celé lokality (SPV = 0,135 
m3/obyvatele/den). 
 

Významní producenti odpadních vod (OV) 
Významní producenti odpadních vod ve vztahu k povodí příslušné stoky a odlehčovací komoře: 
 
převzato – Generel veřejné kanalizace v Přerově 

Producent OV 

Povodí 
kmen. 
stoky 

Přísluší 
k OK 

Q 
voda 
fakt. 

Q24  

(i s 
dešť.) 

Qh 
max. 

Počet  
zaměst. ve 

směně 

Podíl  
technol.  

dopadních 
vod na 
smenu 

Podíl 
odpadních 

vod od 
zaměst. na 

směnu 
Podíl  

dešť. vod 
EO 

objemově  

                      

      m3/rok m3/den l/s x/x/x % % %   

Hanácká 
potravinářská 

společnost 
(cukrovar 

Prosenice) 

N OK5N 121664 579 16 cca 60 15% 75% 10% 3862 

Hanácká 
kyselka , s.r.o. 

C OK1C 10429 41 8 R80,O25,N15 80% 20% 0 307 

Pivovar Zubr, 
a.s. A OK3A 162948 647 23 70 R, 30 O 10% 79% 11% 4258 

OVEXIM, spol. s 
r.o. 

C OK2A 16679 46 5   10% 58% 32% 230 

Prekona Přerov 
spol.s 

r.o.Troubky 
     v současné době průmyslové OV neprodukuje   

Přerovské jatky, 
s.r.o.  

N OK2N 30958 123 4 R50 40% 20% 40% 546 

Meopta Přerov, 
a.s. 

A OK5A 96974 385 17 R1000/O800 50% 20% 30% 1995 

PRECHEZA, 
a.s. 

N OK1N 146356 401 12 
R390 / O65 / 

N65 
0% 35% 65% 1025 
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Mader a synové, 
s.r.o. PEKÁRNA 

RACEK 
C OK2A 11270 34 1 R80/N80 15% 60% 25% 248 

PSP Technické 
služby, a.s.     16129 64 2 

R1000 / 
O500 / N500 0% 50% 50%   

KAZETO, spol. s 
r.o. 

A OK3A 13960 38 1 
R450 / O150 

/ N100 
10% 40% 50% 142 

PSP Technické 
služby, a.s. 

A OK1A 200000 794     0% 50% 50% 2939 

 

Vodní toky ve vztahu k odvedení a likvidaci odpadních vod 

Recipientem vypouštěných odpadních vod je řeka Bečva. Řeka Bečva protéká kolem Kozlovic, přes Přerov a 
kolem Dluhonic celkově od východoseverovýchodu k západojihozápadu. Bečva se původně většinou větvila 
do více ramen, přičemž některé jejich pozůstatky jsou využity pro vedení dlouhého náhonu nazývaného 
Strhanec. 
V severní části území je nejvýznamnějším tokem říčka Olešnice, která u Penčic přijímá zleva svůj 
nejvýznamnější přítok – Říku. 
Kromě zmíněných toků tvoří říční síť území již jen několik drobných, převážně občasných vodních toků. 
Rozložení průtoků v tocích je v průběhu roku přirozeně rozkolísané. Obecně nejvíce vody odteče v jarních 
měsících, nejméně koncem léta a na podzim, kdy některé drobnější toky vysychají. 
Přirozené vodní nádrže nejsou v území zastoupeny. Umělé vodní nádrže jsou reprezentovány několika málo 
rybníky (např. Velká Čekyně, Hejnice u Předmostí), zatopenými těžebními prostory („laguny“ při okraji města 
k Žebračce) a odkališti (v levobřežní části nivy pod Přerovem - Precheza). 
Oběh podzemních vod je vzhledem k místním hydrogeologickým podmínkám vázán zejména na nivní a 
terasové štěrkopísky. Hydrogeologický význam společné nivy Moravy a Bečvy (pod Přerovem) vyjadřuje její 
zařazení do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. 
 
Hydrologické údaje od ČHMÚ k datu 17.9.2004: 
profil nad zastavěným územím města 
číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-068: 
 
Plocha povodí       1557,55 km2 
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí  865 mm 
Dlouhodobý průměrný průtok     17,1 m3/s 
 
profil pod zastavěným územím města 
číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-070: 
 
Plocha povodí       1580,19 km2 
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí  861 mm 
Dlouhodobý průměrný průtok     17,2 m3/s 
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Dalším méně významným recipientem je Vinarský potok. Vinarský potok pramení v kopcích nad obcí Vinary. 
Potok protéká lokalitou Vinary a teče dále severovýchodním okrajem Předmostí, kolem trati a přes Velkou 
Dlážku směrem k Bečvě. Vlévá se do náhonu Strhanec těsně před jeho vyústěním do Bečvy.V úseku od 
Předmostí až po vyústění, s výjimkou úseku podél železniční trati, je potok zatrubněn. Do Vinarského potoka 
je vyústěna odlehčovací stoka z OK Vinary. 
Potok v jižní části města je také recipientem vypouštěných odpadních vod. Jedná se o vodoteč, která do jižní 
části města přitéká ze směru od místní části Újezdec a teče dál jihozápadním směrem k obcím Bochoř, Vlkoš, 
Zářičí a u Chropyně se vlévá do Bečvy. Do potoku je vyústěna odlehčovací stoka z OK1C. 
 

Odlehčovací komory situované na stokové síti včetně počtu EO v příslušném povodí dané odlehčovací 
komory. 
 
převzato – Generel veřejné kanalizace v Přerově 
 

Odlehčovací  
komora Umístění OK Počet   

obyvatel 

Počet  
ekvivalentních 
obyvatel (EO)- 

průmysl 

Průmyslový podnik Celkový 
počet  (EO) 

Odvodňovaná 
plocha 

            (ha) 

OK1A areál teplárny 0 2939 PSP Technické služby, a.s. 2939 69,05 

OK2A u železnice  230 OVEXIM, spol. s r.o.   

  13325 248 Mader a synové, s.r.o., 
PEKÁRNA RACEK 13803 188,70 

OK3A ul. Kojetínská  142 KAZETO, spol. s r.o.   

  10756 4258 Pivovar Zubr, a.s. 15156 117,13 

OK4A Vsadsko 5767 0  5767 38,73 

OK5A ul. Dvořákova 567 1995 Meopta Přerov, a.s. 2562 25,8 

OK6A ul. Mostní 30 0  30 2,62 

OK1C ul. 9. května 2937 307 Hanácká kyselka, s.r.o. 3244 8,51 

OK1N nábř. dr. E. Beneše 35 0  35 0,21 

OK2N nábř. dr. E. Beneše 0 0  0 0 

OK2NA nábř. dr. E. Beneše 35 546 Přerovské jatky, s.r.o. 581 3,13 

OK3N nábř. dr. E. Beneše 3437 0  3437 45,49 

OK4N nábř. dr. E. Beneše 1544 0  1544 20,03 

OK5N ul. Za mlýnem 3580 3862 
Hanácká potravinářská 
společnost (cukrovar 

Prosenice) 
7442 46,3 

OK6N ul. Bezručova 153 0  153 6,89 

OK1Z nábř. dr. E. Beneše 5643 0  5643 84,04 

OK2Z ul. U trati      

OKPR u PRECHEZY 0 1025 PRECHEZA, a.s. 1025  

OK VINARY Vinary 640 0  640 16,33 

suma  48449 15552  64001 672,96 
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Vyhodnocení koncepce odvedení odpadních vod v návrhu : 
Snižování balastních vod přiváděných systémem na ČOV a z toho plynoucí rekonstrukce kanalizačních stok je 
nutná hlavně z ne vždy vyhovujících kapacitních parametrů a z negativního vlivu balastních vod na čistírenské 
procesy. Stoková síť jednotné kanalizace je funkční a s ohledem na finanční náklady se nepředpokládá 
rozsáhlý přechod na oddílný systém. V nově budovaných lokalitách však bude budován oddílný stokový 
systém. U nově budovaných objektů a ploch situovaných v povodí jednotné kanalizace , kde není možné 
odvedení dešťových vod jinak než jednotnou stokovou sítí budou na základě individuelního posouzení 
stanoveny podmínky, ze ,kterých vyplynou požadavky na přerozdělení dešťových vod v rámci řešeného 
území. Cílem koncepce je snížení množství dešťových vod odváděných stokovým systémem. 
Zajištěním funkce odlehčovacích komor ve vztahu k recipientu  bude minimalizován vliv stokového systému na 
recipient . 
Rekonstrukce odlehčovacích komor bude minimalizovat vliv recipientu na stokovou síť při zvýšených průtocích 
v recipientu. 
Veškeré rozvojové plochy a nová výstavba bude mít odvedení odpadních vod řešeno oddílným systémem. 
Koncepci rychlého odvedení dešťových vod ze zastavěného území již nelze dále aplikovat z důvodů 
neúměrného nárůstu požadavku na kapacitu systému a tím i nároku na investiční prostředky.  
Celá řada úseků kanalizačního systému Přerova je v současné době ve špatném technickém stavu. Jednotlivé 
úseky stokového systému jsou navrženy k rekonstrukci na základě kamerových zkoušek a Generelu veřejné 
kanalizace města Přerova. Generel specifikuje a dokládá výpočtem úseky stokového systému s kapacitními 
problémy. 
Další rozvoj města Přerova není podmíněn rozsáhlým zkapacitňováním stokového systému , ale cílenou 
rekonstrukcí problémových úseků v systému a jeho doplněním  tak, aby splňoval požadavky ochrany 
recipientů před nadměrným znečištěním v souladu s požadavky legislativních předpisů. 
V místních částech města je v současné době řešeno odkanalizování a čištění odpadních vod  těmito 
základními způsoby: 

• lokality, kde je stávající jednotná popř. oddílná kanalizace ukončená ČOV nebo je stoková síť 
napojena na jinou ČOV je situace vyhovující, 

• v případě systému jednotné kanalizace bez zakončení na ĆOV , ale v dobrém technickém stavu bude 
navrženo napojení na systém s ČOV nebo dobudování ČOV v rámci systému, 

• není vybudován systém veřejné kanalizace a bude nutno stokový systém s adekvátním čištěním 
dobudovat, v takovém případě se bude jednat o návrh oddílné stokové soustavy 

Centrální čistírna odpadních vod 

Odpadní vody ze zájmového území jsou v současné době čištěny na centrální ČOV Přerov. Majitelem  a 
provozovatelem systému  jsou Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 
Stávající centrální ČOV Přerov je situována severně od Henčlova na levém břehu řeky Bečvy. Stávající ČOV 
je navržena pro 145 000 EO (30 700 m3/den) . Jedná se o čistírnu odpadních vod s denitrifikací, nitrifikací a 
srážením P. 
Skladba objektů ČOV: 

• lapák štěrku  

• strojně stírané hrubé česle 

• čerpací stanice 

• jemné česle strojně stírané v budově česlí 

• lis na shrabky v budově česlí 
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• přijímací stanice na fekálie v budově česlí 

• pračka písku 

• lapák písku s odlučovačem tuku 

• měrná šachta 

• usazovací nádrž  

• čerpací stanice 

• anaerobní nádrž 

• 3 kaskády aktivačních nádrží – se stávají z anoxické míchané nádrže 

• a z provzdušňované aerobní nádrže 

• dosazovací nádrže  

• čerpací stanice vratného a přebytečného kalu 

• měřící zařízení 

• odstředivka - zahuštění přebytečného kalu 

• vyhnívací nádrž (stávající a nová) 

• kalolis v budově odvodnění kalu 

• plynojem 

• provozní budova  

• řídící a regulační systém ČOV 
 

Nakládání s kaly – Primární a zahuštěný přebytečný kal se přivádějí k mezofilní stabilizaci ve vyhnívacích 
nádržích. Po mezofilní stabilizaci je kal odvodněn na kalolisech a předán k dalšímu využití. Součástí kalové 
koncovky je plynové hospodářství, kalový plyn je využíván pro výrobu tepla k ohřevu vyhnívacích nádrží a pro 
výrobu el. energie. 
Ke stabilizaci ve vyhnívacích nádržích jsou dováženy kaly z okolních ČOV. Dále je ke stabilizaci 
v zanedbatelném množství dovážen kal z domovních ČOV a malých obecních ČOV. 

Na kanalizační systém města Přerov a centrální ČOV Přerov jsou napojeny i tyto okolní obce:   

Výmyslov   - napojení na gravitační stokovou síť přes ČS (Henčlov) 

Horní Moštěnice  - napojení na gravitační stokovou síť přes ČS (H.Moštěnice) 

Prosenice   - cukrovar a část zástavby napojen na gravitační stokovou síť přes ČS,        

                              odpadní vody ze zbytku obce jsou čištěny v kořenové čistírně. 

Rokytnice   - napojení na gravitační stokovou síť přes ČS. 
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Parametry zrekonstruované ČOV 

 
 
Stávající modernizovaná centrální čistírna odpadních vod je vyhovující i v návrhovém období. Výhledově se 
nepředpokládá změna technologie , pouze doplnění systému o linku na hygienizaci kalu.  

 
Odkanalizování města Přerov 

Přerov  
První stoky městského odvodnění vznikaly na přelomu 19. a 20. století v závislosti na rozvoji města a 
s nárůstem průmyslové výroby. Některé nejstarší úseky plní svou funkci dodnes. Do konce 80 let. dvacátého 
století byla dokončena převážná část stokového systému, a to hlavně v souvislosti s průmyslovou a bytovou 
výstavbou. V této době byla budována převážná část panelových sídlišť. Po roce 1990 až do současnosti je 
stokový systém dobudováván i v přilehlých městských částech.   
Páteř kanalizačního systému tvoří kmenové stoky A, B, C, D, D2, N, Z 

Kmenová stoka A 

Jedná se o hlavní kmenovou stoku, která přivádí odpadní vody na ČOV. Trasa je vedena od čistírny 
extravilánem po levém břehu Bečvy směrem do středu města a končí v ulici Kojetínská. Do tohoto sběrače 
přivádí odpadní vody  kmenové stoky B , C , D z levobřežní části a stoka  N z pravobřežní části. Před 
napojením podchází stoka N řeku shybkou. Na kmenovou stoku A jsou v prostoru před ČOV napojeny přes 
ČS obce Henčlov (607 obyvatel ) a Rokytnice (1390 obyvatel). Významní producenti znečištění v povodí jsou 
ve východní části – jedná se o podnik Meopta a nemocniční areál, ve středu města je situován areál firmy 
Kazeto. 
Na základě grenerelu kanalizace návrhového stavu jsou v povodí kmenové stoky A navrženy úpravy na 
kanalizační síti. Cílem úprav je zkapacitnit stoku A včetně vedlejších stok v povodí stoky A. Soubor opatření 
uvedeny návrhové části textu zajistí nepřekročení maximálních průtoků na čistírnu odpadních vod. Na základě 
generelu kanalizace a jeho matematického modelu je navržena nová stoka A-1 v ulici Kojetínská, profil 
3000/2000 včetně napojení kmenové stoky B, kmenové stoky C, kmenové stoky A a stoky AB. V návaznosti 
na výstavbu nové stoky A-1 je navrženo vybudování nové OK1A-1 s dešťovou nádrží (objem DN 4000 m3), 
zrušení stávajících OK1A a OK2A. Navržené opatření umožní odvést odpadní vody z celého povodí tak, aby 
byly dodrženy požadavky na ochranu toku a současně se nemuselo zasahovat rekonstrukcí do celé stávajíc 
trasy kmenové stoky A, která je vedena v situačně omezených prostorách průmyslových areálů, ve kterých je 
rekonstrukce stoky nereálná. Ani na břehu řeky mimo tyto areály nejsou podmínky pro realizaci kanalizace. 
Soubor výše uvedených opatření spolu s dalšími investicemi na stokové síti ve městě zajistí nepřekročení 

Qd 30700  m3/h
355  l/s

Qdešť 3200  m3/h
888  l/s

BSK5 8650  kg/den

144000  EO60

CHSKCr 14830  kg/den
483  mg/l

NL 8930  kg/den
N-NH4 866  kg/den

Ncelk. 1300  kg/den

Pcelk. 240  kg/den
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maximálních průtoků na čistírnu odpadních vod a omezí objem znečištění pronikající do řeky Bečvy ze 
stávajícího odlehčovacího systému.   
Dále je navržena rekonstrukce odlehčovací komory OK3A včetně části odlehčovací stoky. Rekonstrukce 
OK3A umožní zajistit požadavek na ochranu toku a současně snížit hladinu vody ve stávajícím kanalizačním 
systému, především ve středu města. 
Z kapacitních důvodů je navržena rekonstrukce stoky AB v ulici Kojetínská. V návaznosti na snížení hladiny 
v hlavní stoce AA kanalizačního systému po rekonstrukci OK3A a odlehčovací stoky byla navržena 
rekonstrukce a srovnání spádu stoky AD v areálu firmy Kazeto na nábřeží Protifašistických bojovníků po ulici 
Velké Novosady. Dále vybudování nové kanalizace - propoj na kanalizaci na nábřeží PFB pod ulicí Velké 
Novosady.  
Z kapacitních důvodů je navržena rekonstrukce stoky AJ v ulici 17. listopadu po ulici Trávník a rekonstrukce 
stoky AA od kruhového objezdu na ul. 17. listopadu po ul. Bayerova. Po provedení rekonstrukce bude možné 
zrušit paralelní stoku AA.  
Z kapacitních důvodů  je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici U Tenisu. Rekonstrukce dešťové 
stoky umožní napojení plánované plochy určené pro rekreační sport v přírodním prostředí na již splaškový 
kanalizační systém. 
Rekonstrukce stoky AA-20 v ul. Kabelíkova v úseku po OK5A, rekonstrukce stoky AA v ul. Dvořákova od 
nemocnice po OK5A včetně úpravy spádových poměrů. 
V souvislosti s rekonstrukcí stoky AA bude provedena rekonstrukce odlehčovací komory OK5A včetně 
odlehčovací stoky. 
Rekonstrukce odlehčovací komory OK5A umožní napojení výhledových ploch pro bydlení za areálem Meopty 
a zlepšení odtokových poměrů v kanalizační síti včetně splnění požadavků na ochranu toku. 
Ke zrušení je navržena stávající odlehčovací komora OK6A. 
Všechna opatření navržená v rámci povodí stoky A jsou podložena závěry z matematického modelu stokové 
sítě. Cílem je zkapacitnění stávající stokové sítě tak , aby bylo možné napojit návrhové lokality. 

Kmenová stoka B 

Jedná se o kmenovou stoku, která odvádí odpadní vody z jihozápadní průmyslové části Přerova (areál 
teplárny, PSP Technické služby a.s., Linde – Technoplyn). Na stoku navazuje kanalizační systém, který je 
včetně stoky B v majetku PSP Technické služby a.s.. Stoka B je touto společností  i provozována. Stoka B je 
napojena na kmenovou stoku A odlehčovací komorou OK 1.  
S ohledem na vlastníka a provozovatele stoky B nejsou žádné další úpravy na stoce B navrženy. Převážná 
část trasy stoky je situována v areálu strojíren. 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 

Kmenová stoka C odvádí odpadní vody z oblasti nádraží, obytné zástavby v jižní části města a průmyslové 
oblasti situované při ulici 9. května.  
Do povodí kmenové stoky jsou napojeny přes ČS městské části Újezdec (přes ČS 536 obyvatel, gravitačně 
100 obyvatel) , Lověšice (485 obyvatel) a obec Horní Moštěnice (1253 obyvatel). Stoka je napojena na 
kmenovou stoku v OK2A nad ulicí Tovačovskou. V návaznosti na výstavbu stoky A-1 (v rámci úprav povodí 
stoky A ) bude stoka C přepojena na nově vybudovanou stoku A-1 v ulici Tovačovská. Na kmenové stoce  
bude zrušena odlehčovací komora OK2A. Z kapacitních je navržena rekonstrukce kmenové stoky C za 
železniční stanicí až po místo napojení kmenové stoky D, dále je navržena rekonstrukce stoky CA v ulici 
Tovární od napojení stoky CC až po napojení stoky CD. Rekonstrukce stoky CB-1 v ulici Tovární od místa 
napojení na stoku CB po ulici Denisova a rekonstrukce stoky CD-1 v ulici Lančíkových a Jižní čtvrť II. 
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Výhledové úpravy v rámci povodí stoky C jsou navrženy z  kapacitních důvodů v souvislosti 
s předpokládanými rozvojovými plochami v povodí na základě hydrotechnického posouzení. 

Povodí kmenové stoky D 

Kmenová stoka D odvodňuje oblast východní části města - železniční a autobusové nádraží, starší zástavbu 
vnitřního města a oblast okolo hřbitova. Stoka D je napojena na kmenovou stoku C u železniční vlečky 
východně od Kojetínské ulice. 
Předpokládané napojení možné výhledové zástavby nebude mít na odtokové poměry v povodí zásadní vliv. 
Na kanalizační síti v povodí kmenové stoky D je navržena rekonstrukce stoky DB-1 a stoky DB v ulici 
Nerudova.  

Povodí kmenové stoky D2 

Stoka je dostatečně kapacitní i pro výhledovou zástavbu, proto nejsou navržena žádná opatření 

Povodí kmenové stoky N 
Kmenová stoka N odvádí odpadní vody z pravého břehu Bečvy. Stoka vede po pravém břehu Bečvy po 
nábřeží Dr. Edvarda Beneše a končí v ulici Velká Dlážka, kde se na ni napojuje kmenová stoka Z. Stoka N 
odkanalizovává průmyslové oblasti (areál Prechezy, jatek) a bytové výstavby (sídliště Svépomoc). Kmenová 
stoka N je napojena na kmenovou stoku A dvěmi shybkami pod korytem Bečvy v západní části města. V ulici 
Osmek je do kanalizačního systému napojen výtlak z čerpací stanice z cukrovaru Prosenice (odvádí odpadní 
vody i od cca 40 obyvatel Prosenic). 
V povodí jsou převážně rozvojové plochy pro bydlení, sportovní areály, zařízení a plochy občanské 
vybavenosti.  
Na základě hydrotechnického posouzení návrhového stavu byla v povodí kmenové stoky N navržena 
rekonstrukce kmenové stoky N na nábřeží Dr. E. Beneše od stávající OK3N po přítok na shybku v jezovém 
tělese, vybudování nového rozdělovacího objektu před shybkou, vybudování nové paralelní stoky pod 
Prechezou, vybudování nové OK1Na s dešťovou zdrží (objem 700m3) včetně rekonstrukce shybky pod 
Prechezou. Zrušení stávající OK2N, OK2Na, OKPR.  Další úsek stoky N navržený k rekonstrukci je na nábřeží 
Dr. E. Beneše od OK3N po ulici Mervartova, rekonstrukce a úprava spádových poměrů stoky NC v ulici 
Mervartova a Malá Tratidla, vybudování propojení mezi stokou NC a NC-4-1 pod náhonem Strhanec, 
rekonstrukce stoky NC-4-1 v ulici Na Hrázi. Tato opatření výrazně zlepší spádové a průtokové poměry 
v oblasti, rekonstrukce stoky NE-2 v ulici Svépomoc I.  N-1 a NB v ulici Tržní včetně rekonstrukce stoky NB-1. 
Dále je navržena rekonstrukce koncového úseku stoky N-1 v ulici Polní. K rekonstrukci je navržena také 
odlehčovací komora OK4N z důvodu ochrany toku a kapacitního nepřetěžování úseků pod komorou . 

Povodí kmenové stoky Z 

Kmenová stoka Z odvádí odpadní vody ze severní části města, z městských částí Předmostí, Popovice a 
z obce Vinary. V ulici Velká Dlážka je do ní napojena kanalizace odvádějící odpadní vody z východní části 
města, která původně patřila ke kmenové stoce N. Kmenová stoka Z je napojena na kmenovou stoku N 
v OK1Z v křižovatce ulic Velká Dlážka a nábřeží Dr. E. Beneše. Podíl navrhovaných rozvojových ploch 
v povodí je vzhledem ke stávající zástavbě vysoký. Jedná se o plochy občanské vybavenosti, bydlení, lehkého 
průmyslu i plochy pro sportovní zařízení a areály. 
Na základě hydrotechnického posouzení je navržena rekonstrukce stoky ZC-2-5 v ulici Olomoucká, 
rekonstrukce stoky ZC-3-1 v ulici Olomoucká a Prostějovská, rekonstrukce dvou částí stoky ZC v ulici 
Hranická a rekonstrukce stoky Z od OK2Z v ulici U Trati, Hanácká a Kovářská včetně rekonstrukce 
odlehčovací komory OK2Z a odlehčovací stoky. Z kapacitních důvodů je navržena rekonstrukce stoky ZE 
v ulici U Dráhy, část kmenové stoky Z na nábřeží Dr. E. Beneše včetně rekonstrukce odlehčovací komory 
OK1Z. Tato opatření umožní napojení všech návrhových ploch v povodí určených pro obytnou výstavbu.  
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Předmostítítítí 
Viz kmenová stoka Z. 

Lověšice 

V celé městské části je vybudována nová splašková kanalizační síť, která umožňuje odvedení odpadních vod i 
od navrhované zástavby. Splaškové odpadní vody jsou odvedeny do čerpací stanice Q = 2,5 l/s a dále 
přečerpávány výtlakem do stokové sítě Přerova. Rozšíření stokové sítě se předpokládá pro návrhovou 
zástavbu. 

Kozlovice 
Místní část Kozlovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je rozdělena na tři kanalizační povodí 
a je odváděna samostatnými stokami A, B, C. Samostatně je řešeno odkanalizování zemědělského družstva – 
stoka D. Vyústění těchto stok je do potoka Lučnice, který se vlévá do řeky Bečvy. 
Do kanalizační sítě jsou zaústěny vody dešťové i splaškové. Splaškové vody jsou částečně čištěny v septicích, 
některé pravděpodobně i přímo napojeny na kanalizaci. Současný způsob vypouštění odpadních vod z obce 
Kozlovice do potoka Lučnice je nevhodný jak z hygienického tak z ekologického hlediska, nehledě k tomu, že 
dochází k překračování povoleného znečištění v potoce a následně v řece Bečvě. Na základě kamerového 
průzkumu bylo zjištěno, že stávající stoky jsou zkorodované, ve spojích netěsné, ve dně se nacházejí pevné 
překážky (vylitý beton) a v některých úsecích došlo ke zborcení stoky a její neprůchodnosti. Stávající situace 
je nevyhovující. 
Z výše uvedených důvodů je navrženo odvedení odpadních vod do stokového systému Přerova.    

Dluhonice 
V Dluhonicích byla v několika etapách (od r. 1950 do r. 1970) vybudována jednotná kanalizace. Do této 
kanalizace jsou zaústěny dešťové odpadní vody,  splaškové odpadní vody předčištěné v septicích a přibližně 
od poloviny obyvatel obce i bez předčištění. Odpadní voda je kanalizací odvedena za železniční trať a zde je 
vyústěna do příkopu, který vede do potoka Strhance. Tento způsob je nevhodný jak z hygienického, tak z 
ekologického hlediska. V místní části Dluhonice je proto navrženo vybudování nové splaškové kanalizace.  

Újezdec 

V Újezdci je vybudována nová oddílná kanalizační síť (z roku 1997) DN 200 - 600. Na splaškovou kanalizaci 
jsou napojeni všichni obyvatelé obce. Splaškové odpadní vody z městské části jsou vedeny do kanalizační 
sítě Přerova a tudy na ÚČOV Henčlov. V návrhu je navrženo vybudování splaškové kanalizace jen pro 
návrhové plochy stávající,zástavba je napojena. 

Čekyně 

V Čekyni je stávající jednotná kanalizace z betonových trub, která ale není v dobrém technickém stavu. Do 
kanalizace je zaústěna odvodňovací drenáž. Na kanalizaci je přes septiky napojeno 70 % obyvatel, 28 % 
obyvatel má žumpy s odvozem a 2 % obyvatel mají odpad ze septiků do trativodu.V současné době je 
připravena výstavba nové splaškové kanalizace, která kapacitně počítá s rozvojem území. 

Henčlov 

Místní část Henčlov leží cca 100 m od levého břehu Bečvy. V Henčlově hospodaří zemědělské družstvo ZD 
Troubky. Henčlov se nachází v chráněné krajinné oblasti a v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. 

V městské části je stávající jednotná kanalizace, která je vybudována postupně v letech 1973, 1976 a 1978 z 
betonových trub DN 200 – 800 a je v dobrém technickém stavu. Do kanalizace jsou přímo napojeni všichni 
obyvatelé městské části. 
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Odpadní vody z Henčlova jsou napojeny na přerovskou čistírnu odpadních vod (ČOV Henčlov), a to výtlačným 
potrubím DN 150 v délce cca 1 100 m, které je napojeno na kanalizační sběrač na ČOV. 

Na kanalizační síť městské části Henčlov je napojena i kanalizace z osady Výmyslov. 
Stávající stav je vyhovující a nepředpokládají se žádné změny 

Lýsky 

V obci je vybudována stávající jednotná kanalizace, která odvádí odpadní vody z větší části obce. Stoky jsou 
vybudovány z betonových trub. Tato kanalizace, která byla vybudována v letech 1985-87, není v dobrém 
technickém stavu. 
Splaškové odpadní vody od obyvatel jsou v 35 % shromažďovány v jímkách a vyváženy a v 65 % odvedeny 
do septiků s přepady do kanalizace. Je navrženo vybudování nové splaškové kanalizační sítě (850 m stok DN 
250), pod zástavbou bude vybudována nová čerpací stanice s výtlakem cca dl. 870 m zaústěným  do 
stávajícího kanalizačního přivaděče (výtlak) vedoucího z Prosenic  do kanalizační sítě Přerova. Kanalizační 
výtlak Prosenice - Přerov je majetkem cukrovaru Prosenice. Tato koncepce je v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodu a kanalizací Olomouckého kraje. Technicky je možná i druhá varianta, kdy budou odpadní vody 
čerpány do gravitační stokové sítě města Přerov u výrobního areálu Emos. Druhá varianta je delší, ale 
provozně výhodnější. Napojení bude do gravitační sítě, která je v majetku provozovatele. Problém druhé 
varianty je trasa navrhovaného výtlaku přes pozemky v soukromém vlastnictví,  tím i samotná průchodnost 
trasy územím a nesoulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.    
Popovice 

V Popovicích je jednotná kanalizace, která byla vybudována z betonových trub DN 300 – 400 a je v dobrém 
technickém stavu. Do kanalizace je přímo napojeno cca 100 % obyvatel Popovic. Veškeré odpadní vody jsou 
odvedeny na přerovskou čistírnu odpadních vod. Kanalizace je napojena na stávající kanalizační síť v 
Předmostí – kmenovou stoku Z.  
Stávající systém odkanalizování Popovic  je vyhovující, pouze v lokalitě rozvojové zóny se předpokládá 
výstavba splaškové kanalizace. 

Vinary 

Ve Vinarech je stávající jednotná kanalizace, která byla vybudována z betonových trub. Do této kanalizace 
jsou přímo napojeni všichni obyvatelé Vinar. Kanalizace z Vinar se napojuje na kanalizaci v Popovicích. 
Stávající jednotná kanalizace je v dobrém technickém stavu. Stávající systém odkanalizování obce je 
vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Rozšíření stokové sítě se předpokládá pouze pro návrhové 
plochy.  

Žeravice 
V Žeravicích je stávající jednotná kanalizace DN 200 - 600, která byla vybudována částečně z betonových trub 
a částečně z PVC. Do kanalizace je napojeno cca 85% obyvatel městské části, část obyvatel má septiky a 
jímky s odvozem. V Žeravicích byla v roce 2003 vybudována nová ČOV (600 EO) mechanicko – biologická o 
kapacitě 90,6 m3/den. Vyčištěné OV jsou odváděny do recipientu Olešnice.  Kaly jsou odváženy na ČOV 
Přerov. 
Stávající systém odkanalizování obce je s ohledem na nedávnou výstavbu kanalizace a ČOV vyhovující a 
zůstane zachován i do budoucna. Rozšíření se předpokládá pouze pro návrhové plochy. 
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Penčice  
V Penčicích a Penčičkách je vybudována jednotná kanalizace, která byla provedena z betonových trub a která 
je ve špatném technickém stavu. Do stávající kanalizace jsou napojeni přes septiky všichni obyvatelé Penčic. 
Stávající kanalizace v Penčicích bude postupně rekonstruována tak, aby vyhověla požadavkům kladeným na 
kanalizaci pro splaškové odpadní vody (vodotěsnost). 
 
 

B.3.3.2.3. Zásobování elektrickou energií 

 

• Popis stávajícího stavu 
 
V uplynulých letech došlo k zásadním změnám, které ovlivňují pohled na problematiku zásobování elektrickou 
energií. Technická úroveň zařízení se výrazně zvýšila s patřičným dopadem na spolehlivost sítě. 
Výrazným způsobem se rovněž změnilo zákonné prostředí. Problematika prodeje a distribuce elektrické 
energie se řídí zákonem 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
Investice do rozvoje systémů a soustav jsou podřízeny ekonomickým požadavkům a jsou dány nutnou 
výstavbou v návaznosti na uspokojení potřeb jednotlivých odběratelů. Výstavba a provoz energetických 
zařízení jsou chápány jako veřejný zájem. 
Pro popis stávajícího komplexu el. zařízení, sloužícího pro zásobování správního území města Přerov 
elektrickou energií, byly použity informace poskytnuté pracovníky Odboru rozvoje a obnovy sítí Morava 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Elektrická vedení 

 
Síť VVN 400 kV 
Řešeným územím neprochází nadzemní vedení napěťové hladiny 400 kV. 
 
Síť VVN 220 kV 
Řešeným územím  neprocházejí  nadzemní vedení napěťové hladiny 220 kV. 
 
Síť VVN 110 kV 
Řešeným územím prochází síť nadzemních vedení napěťové hladiny 110 kV. Tato síť  protíná následující 
katastrální území: Lýsky, Předmostí, Popovice u Přerova, Dluhonice, Přerov a  Lověšice u Přerova. 

  
Síť VN 22 kV 
Řešené území je napájeno převážně prostřednictvím distribučních nadzemních a podzemních vedení 22kV. 
Nadzemní vedení zásobují okrajové části území, vnitřní části území jsou zásobovány vedením kabelovým. 
Výhradně kabelovým vedením je zásobováno katastrální území vnitřního města Přerov. Zbývající k.ú. jsou 
zásobována částečné, či výhradně z nadzemních vedení . 
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Síť NN 0,4 kV 
Řešené území je napájeno převážně prostřednictvím distribučních podzemních vedení 0,4kV. Nadzemní 
vedení se vyskytují lokálně, převážně v okrajových místních částech. Vzhledem k četnosti a povaze vedení 
nejsou tato zobrazena ve výkresové dokumentaci. 
 

Napájecí uzly 

 
Transformovna 400/ 220/110kV 
Zásobování území města Přerova el. energií je zajištěno z uzlové rozvodny - transformovny nadřazeného 
systému 400kV – Prosenice. Tato rozvodna je napájena vedením 400 kV č. 402, 403, 413 a 418. Z této 
rozvodny je napájena napětím 110 kV rozvodna - transformovna v Dluhonicích, ze které je zásobováno území 
města Přerova el. energií. 
Uzlová rozvodna v Prosenicích je v majetku ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.  
 
Transformovny 110/22kV 
Transformovna 110/22 kV v Dluhonicích zásobuje území města Přerova el. energií a je napájena z nadřazené 
rozvodny - transformovny v Prosenicích. V rozvodně Dluhonice je vyčleněn vývod 110k pro napájení 
odběratelské trafostanice 110 kV, zásobující Přerovské strojírny a Prechezu Přerov. Pro napájení distribuční 
části systému 22 kV je vyčleněn jeden transformátor 110/22kV.  
 
Transformovny 110kV odběratelské 
Odběratelské transformovny mají Přerovské strojírny a Precheza Přerov. Z hlediska kapacity jsou jejich 
potřeby el. energie zabezpečeny. 
 
Transformovny 22/0,4kV 
V území jsou dva typy transformoven a vstupních rozvoden. Jedním typem jsou stožárové trafostanice 
napájené z nadzemních vedení a druhým typem zděné trafostanice, napájené z vedení podzemních. 
 
Stávající volná transformační kapacita 
Volná transformační kapacita na distribučním transformátoru 110/22kV v Dluhonicích je 15MVA v létě a 2MVA 
v zimě. Volná transformační kapacita na vedení VN 581 a VN 582 - 110kV z Prosenic, které napájí rozvodnu v 
Dluhonicích je 45MVA v létě a 35MVA v zimě. 
 
Výpočet  potřebného instalovaného výkonu transformoven pro distribuční odběr v městské a sídlištní 
zástavbě (bydlení a občanská vybavenost): 
Vnitřní město                 2,5  x 16750    byt. jednotek                                   41.875    kVA 
Předmostí+Popovice     2,5  x   2850    byt. jednotek                                     7.125    kVA 
Lověšice                        2,5  x     180    byt. jednotek                                        450    kVA 
Kozlovice                       2,5  x     340    byt jednotek                                         850    kVA 
Dluhonice                      2,5  x     150    byt. jednotek                                        375    kVA 
Újezdec                         2,5  x   1100    byt. jednotek                                     2.750    kVA 
Čekyně                          2,5  x     390    byt. jednotek                                        975    kVA 
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Henčlov                         2,5  x     235    byt. jednotek                                        587,5 kVA 
Lýsky                             2,5  x       75    byt. jednotek                                        187,5 kVA 
Vinary                            2,5  x     330    byt. jednotek                                        825    kVA 
Žeravice                        2,5  x      215   byt. jednotek                                         537,5kVA 
Penčice                         2,5  x      130   byt. jednotek                                         325   kVA 

                                                                                       Součet                   56.862,5 kVA 
 
Předpokládaný součinitel  soudobosti  pro městskou a sídlištní zástavbu           0,28 
(Dle  ČŠN 33 21 30  pro počet bytů ve skupině 100 ) 
 
Výpočtové zatížení pro městskou a sídlištní zástavbu                                15 921,5 kVA 
Podíl občanské vybavenosti             35 %                                                     5 572,5 kVA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                      Celkem                  21 494,02 kVA 
 
Při předpokládaném využití transformátorů na 80 % je třeba pro městskou a sídlištní zástavbu instalovaný 
výkon transformátorů 26 867,53 kVA. 
 
Stávající instalované el. výkony transformátorů jak pro místní a sídlištní, tak i pro průmyslovou část jsou 
následující: 
Přerov  - Předmostí         Pi =  74 330 kVA 
Obce    - Přerov               Pi  = 13 475 kVA 
Celkem                            Pi =  87 805 kVA 
 
Počet trafostanic na území Přerov - Předmostí je 156 ks,z toho ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.počet 102 ks.  
Počet trafostanic na území ostatních městských částí Přerova je 65 ks, z toho ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 
a.s. 46 ks. 
 

• Předpokládaný rozvoj oblasti 
 

Orientační bilance nárůstu bytů a potřeba el. energie pokrývající i občanskou vybavenost: 

Jádrové území 

Město:  5200 bytů, Předmostí: 1 800 bytů, Popovice:  565 bytů, CELKEM: 7 565 bytů. 
To je celkem 18 912,5 x 0,48 = 8 321,5 kVA. Pi transformátorů = 10 402 kA, tj. 17ks transformátorů 630 kVA. 
 

Městské části mimo jádrové území 

Kozlovice: 195 bytů, Dluhonice: 125 bytů, Újezdec: 975 bytů, Čekyně 205 bytů, Henčlov 75 bytů, Lýsky: bez 
rozvoje, Vinary: 75 bytů, Žeravice: 115 bytů, Penčice + Penčičky 22 bytů, CELKEM : 1 787 bytů. 
To je celkem 4 467,5 kVA.  Pi transformátorů = 5 585 kA, tj. 14ks transformátorů 400 kVA. 
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Odhadované příkony podle zastavěných ploch a počty nových transformátorů: 
 
OBLAST:     VÝKON:  POČET TRANSFORMÁTORŮ 
PRŮMYSL:    32MVA   20ks 1,6MVA 
BYDLENÍ:    10MVA   16ks 630kVA 
PLOCHY SMÍŠENÉ:    6MVA    7ks 630kVA 
         4ks 400kVA 
OBČANSKÁ VYBAVENOST:              0,8MVA    2ks 400kVA 
REKREACE:    0,4MVA    1ks 400kVA 
DOPRAVA:    0,8MVA    2ks 400kVA 
TĚŽBA:                 0,8MVA    2ks 400kVA 

CELKEM :                                                    50,0 MVA 

 

• Zhodnocení stávajícího stavu 
Oproti počátkům 90.let, kdy docházelo v regionu k výraznému poklesu ekonomiky, který byl provázen 
restrukturalizací a útlumem, jsou nyní odběry el. energie stabilizované. 
 
Stávající distribuční síť elektrické energie se rozrůstá a modernizuje dle potřeb distributora elektrické energie a 
jednotlivých odběratelů. V případě nárůstu spotřeby a distribuce elektrické energie v řádech MVA 
v rozvojových územích je nutné včas a s dostatečným předstihem (řádově měsíce a roky) vstoupit v jednání 
s pracovníky rozvoje a obnovy sítí ČEZ Distribuce, a.s. 
 
V současné době je zájmové území zásobováno el. energií z nadřazené rozvodny - transformovny 
110kV/22kV Dluhonice. Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., je v současné době rezerva příkonů cca 
20MVA. Tato rezerva je z hlediska propočteného nárůstu spotřeby 50MVA v zájmovém rozvojovém území 
nedostatečná. 
 

• Ochranná pásma 
 

Ochranná pásma vedení jsou dána § 46 a § 98 zákona č.458/2000 Sb. Ochranným pásmem elektrizační 
soustavy se vnímá prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého 
provozu a k ochraně zdraví, života a majetku osob. Ochranným pásmem jsou chráněna nadzemní i podzemní 
vedení, elektrické stanice a výrobny elektřiny. Ochranné pásmo nadzemních vedení se bere v úvahu od 
kolmého průmětu obou krajních vodičů a u podzemních vedení od krajních kabelů. Ochranné pásmo 
elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti. Ochranné pásmo 
vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem 
vedení, které je nutno respektovat.  
  

              vedení vybudovaná     vedení budovaná 
 do 31. 12. 1994      po 1. 1. 1995 
   22 kV 10 m         7 m 

110 kV 15 m       12 m 
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220 kV 20 m       15 m 
400 kV 25 m       20 m 

 

Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty: 
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 
 

1. pro vodiče bez izolace       7 m 
2. pro vodiče s izolací základní       2 m 
3. pro závěsná kabelová vedení       1 m 
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně    12 m 
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m 
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m 
u napětí nad 400 kV      30 m 
u závěsného kabelového vedení 110 kV      2 m 
u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence    1 m 

 

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení či 

vnějšího líce obvodového zdiva, 
- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 

7 m, 
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí 2 m, u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění. 
Režim činností v ochranných pásmech dále specifikuje zákon č.458/2000 Sb. 
 
 

B.3.3.2.4. Spoje, radiokomunikace 

Popis stávajícího stavu – podzemní a nadzemní vedení dálkové a místní přístupové sítě 

V řešeném území se nachází telekomunikační sítě několika vlastníků, např. 
 
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 T-Mobile Czech republik, a.s 
 Vodafone Czech Republic a. s. 
 České radiokomunikace, a.s. 
 GTS Novera, a.s. 
 RWE Transgas, a.s. 
 Kabelová televize Přerov, a.s. 
 České dráhy, a.s. Telematika O.Z. 
 Vojenská ubytovací a stavební správa (VUSS) 
 Policie České republiky 
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Místní přístupové sítě jsou většinou ve vlastnictví firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Při výstavbě 
v zájmovém území je nutné dodržet ochranné pásmo těchto sítí, které činí 1,5m na každou stranu od tohoto 
vedení. Dále je nutné dodržet případné jiné upřesňující podmínky, které jsou součástí vyjádření správců těchto 
sítí pro stavební povolení v dané lokalitě. 
Jiná omezení nejsou limitující pro další rozvoj v zájmovém území. 

Radioreléové spoje 

V řešeném území se nachází telekomunikační sítě několika vlastníků, např. 
 
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 T-Mobile Czech republik, a.s 
 Vodafone Czech Republic a. s. 
 České radiokomunikace, a.s. 
 Policie České republiky 
 
V zájmovém území se nachází několik tras radioreleových (dále RR) spojů, které jsou ve vlastnictví  
Radiokomunikací, a.s. Některé trasy jsou zakončeny v samotném centru města, jiné magistrální RR trasy 
dotčeným územím procházejí. Dále se zde nacházejí RR trasy jednotlivých mobilních operátorů a RR trasy 
jiných subjektů.  
Ochranná pásma těchto tras jsou v různých výškách, vždy nad terénem, po obou stranách radiového paprsku. 
Průměr ochranného pásma RR paprsku je cca 20m se středem v ose paprsku. Běžná výška těchto RR tras 
bývá i méně než 10m nad terénem. Podmínky jednotlivých správců RR sítí je nutné při výstavbě v zájmovém 
území respektovat. Technicky není vždy možné tyto trasy přeložit nebo odklonit a mohou tedy být částečně 
limitujícím faktorem pro rozvoj území. 

 

B.3.3.2.5. Zásobování teplem       

 
Investice do rozvoje systémů a soustav tepla jsou podřízeny ekonomickým požadavkům a jsou vkládány 
jednak do nové výstavby pro uspokojení potřeb jednotlivých odběratelů a současně do postupné modernizace 
systému  pro zajištění úspor v dodávkách tepla a zkvalitnění služeb odběratelům. 
Z pohledu dnes platného zákona 458/2000 Sb. jsou prodej a distribuce tepelné energie v pozici obchodní 
činnosti prostřednictvím zařízení v soukromém vlastnictví, výstavba a provoz energetických zařízení jsou ve 
veřejném zájmu. 
 
A) Zhodnocení stávajícího stavu 
 
Jako podkladů týkajících se stávajících potřeb byly použity údaje od zdroje a distributora tepla – Teplárny 
Přerov firmy Dalkia Česká republika a.s., divize Přerov  a  od distributora tepla firmy Teplo Přerov a.s. 
Od obou firem byly převzaty údaje o výrobě a distribuci  tepla a situační zaměření zdrojů a rozvodů tepla.  
Ostatní zdroje tepla byly zapracovány dle dostupných informací z Registru emisí a zdrojů znečišťování 
ovzduší (REZZO). Tato databáze je spravována Českým hydrometeorologickým ústavem. 
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A.a) Zdroje tepla  
 

Město Přerov je zásobováno teplem převážně ze systému „Centrálního zásobování teplem“ (dále jen CZT), 
který pokrývá potřebu tepla na území města Přerov. Konkrétně se jedná se o uzemí katastru Přerova a 
katastru Předmostí. Hlavním zdrojem tepla, který pokrývá potřebu tepla CZT je  Teplárna Přerov. Na 
distribuční síť teplárny navazuje distribuční síť firmy Teplo Přerov a.s. Dalšími zdroji tepla jsou větší kotelny 
jednotlivých výrobních podniků, veřejných institucí či jednotlivých právnických a fyzických osob.  
 
 

• Teplárna 
 
Teplárna Dalkia Přerov je situována v průmyslové části města a byla vybudována v šedesátých letech 
minulého století.  Územně je teplárna osazena mezi silnicí Přerov – Tovačov  a řekou Bečvou. 
Teplárnu původně provozovaly Moravskoslezské teplárny a.s., divize Teplárna Přerov - TPŘ. Od roku 1998 je 
teplárna ve vlastnictví firmy Dalkia Česká republika, a.s., divize Přerov  - DPŘ.  
 
Teplárna slouží jako zdroj pro výrobu tepelné a elektrické energie. Tepelná energie zásobuje více než 14 000 
domácností ve městě Přerově, veřejné objekty a průmyslové závody. Mezi největší zákazníky patří: distribuční 
společnost Teplo Přerov, dále pak Precheza, PSP Technické služby, Meopta Přerov. 
 Elektrická energie je dodávána prostřednictvím SME a.s. do rozvodné sítě. 
 
V DPŘ jsou instalovány čtyři parní kotle K1, K2, K3, K4 a dva turbogenerátory TG1 a TG2. 
Kotle jsou na spalování černého uhlí. Odtahy spalin jsou přes odlučovače zaústěny do společného komína.  
V provozu jsou vždy 3 kotle, čtvrtý slouží jako rezerva. 
Teplárna je vybavena moderním a vysoce spolehlivým řídícím systémem Honeywell TDC 3000. 
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V současné době jsou v teplárně v provozu 4 kotle a 2 turbíny: 

Parní Kotle K1 K2 K3 K4 

Výrobce SES Tlmače 1964 

Rok výroby 1963 1966 1976 1989 

Uvedení do provozu 1964 1966 1977 1991 

Výkon kotle  

parní (t/h) 125 125 100 110 

tepelný (MW) 96,3 96,3 65,6 72,2 

účinnost kotle 86% 86% 86% 86% 

Výstupní pára  

tlak (MPa) 9,3 9,3 1,32 1,32 

teplota (°C) 540 540 235 235 

Typy odlučovačů elektrostatické 

účinnost odlučovačů 94% 94% 98% 99,6% 

Odprášení tkaninový filtr 

Tuhé emise 50 mg.Nm/m3 

Druh paliva Směs ostravského černého uhlí-proplástek , výhřevnosti 16,03-25,25 MJ/kg 

Turbína TG1 41 MW el. protitlaková 

Turbína TG2 6,5 MW el. kondenzační 

 

Celkový instalovaný tepelný výkon kotlů K1, K2, K3, K4   činí  315 MW. 
Maximální hodinový výkon teplárny v nejchladnějším dnu v lednu 2006 činil 199 MW. 
Rezerva v topném výkonu teplárny činila v tyto dny 315 – 199 = 116 MW. 
 
Záložní zdroj tepla 
Jako záložní zdroj tepla sloužily dva kotle v objektu Elektrárna Přerov – výtopna mezi ulicí Tržní a řekou 
Bečvou. 
Objekt je již jako zdroj tepla nepoužívaný, 2 ks parních kotlů á 25//h jsou přemístěny do areálu  teplárny, kde 
jsou umístěny v nově postavené kotelně. Tato záloha je  zprovozněná od roku 2006. 
Kotle mají kombinované hořáky na spalování LTO i zemního plynu. 
 
Výhled  
Je uvažováno s výstavbou nového fluidního kotle výkonu 180 MW, který by nahradil část stávajících kotlů. 
Kotel bude uzpůsoben na spoluspalování biomasy, a to až do poměru 30% výkonu kotle. 
Při této realizaci je uvažováno s předpokládanou úsporou tepla ve výši 15% vzhledem k pokračující 
modernizaci CZT a postupné realizaci úsporných opatření na bytových domech. 
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Životní prostředí 
Z každého kotle K1, K2, K3, K4 jsou spaliny vedeny přes samostatný elektrostatický odlučovač a přes 
společný látkový filtr (dodatečně instalovaný v roce 1996) do společného komína průměru 460 cm a výšky 125 
m.  
Zachycovaný popílek je pro svoje příznivé fyzikální a chemické vlastnosti využíván jako druhotná surovina ve 
stavebnictví. 
Kotle jsou vybaveny kontinuálním měřením emisí. 
Emisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb. a nařízením vlády č. 352/2002 Sb. a vztahují se na každý  
jednotlivý kotel samostatně.  
Emisní limity kotlů jsou plněny, pouze u kotle K4 je projednávána se zástupci MŽP a EU délka přechodného 
období pro plnění emisního limitu SO2 u tohoto kotle.  
 

• Ostatní zdroje tepla 
 
Dalšími zdroji tepla jsou větší kotelny jednotlivých výrobních podniků, veřejných institucí či jednotlivých 
právnických či fyzických osob.  
 
Viz následující tabulka : 
Přehled zdrojů zařazených do kategorie velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění (výkon nad 5MW) 

Poř.č. 
 

Název provozovny 
 

Umístěni zdroje 
 

Výkon 
[MW] 

Palivo 
 

Spotřeba paliva 
(t/rok] 
(tis.m3/rok) 

1 Nemocnice Přerov Dvořákova 75 9,100 ZP 492.000 
2 Dalkia ČR, Teplárna Přerov Tovačovská 2924 315,000 LTO 286.000 
    Proplástek 307 245.000 
3 Precheza, a.s. Nábř. Dr. E.Beneše 11,000 ZP 69.985 

4 Meopta - optika, a.s. Kabelíkova 1 0,445 ZP 38.000 

 
 
 

 
 
 
Přehled středních zdrojů znečištění (výkon 200 kW - 5 MW) 

Poř.č. 
 

Název provozovny 
 

Umístěni zdroje 
 

Výkon 
[MW] 

Palivo 
 

Spotřeba paliva 
(t/rok] 

1 ALIMENTARE a.s. - plynová kotelna Tř. qen. Janouška 0,460 ZP 72.000 
2 Astron Buildinqs s.r.o. - linka povrchové 

úpravy kovu 
Kojetínská 71 1,830 ZP 108. 000 

3 
 

Dalkia Česká republika, a.s. - fluidní kotelna 
 

9. května 2452 
 

2,000 
 

HUTR 
 

367.00 
 

4 DELTA Morava, s.r.o. - kotelna Palackého 1380 0,220 ZP 56.000 

5 EMOS spol. s r.o. - plynová kotelna Šírava 295 0,347 ZP 79.000 
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6 FILÁK, s.r.o. – teplovzdušné plynové 
vytápění 

Skopalova 1 9 2,463 ZP 56.000 

7 Hasičský záchranný sbor - kotelna Šířava 25 ,0,261 ZP 47.000 
8 J.A.P. spol. s r.o, - kotelna Lověšice 67 0,517 ZP 85.000 
9 
 

MADĚR a synové, s.r.o. – pl. pekařské pece 
 

Štefánikova185 
 

13,040 
 

ZP 
 

470.000 
 10 Meopta - optika, s.r.o. - plynové zářiče Kabelíkova 1 1.181 ZP 38.000 

11 Ministerstvo zemědělství ČR – pl. kotelna Wurmova 2 0,360 ZP 56.000 

12 Montáže Přerov a.s. – lak. a vysouš. kabina 9. května 0,250 ZP 13.000 

13 Montáže Přerov a.s. - fluidní kotelna 9. května 2,000 HUTR 0.000 
14 Nemocnice Přerov - vyvíječ páry Dvořákova 75 0,291 ZP 69.000 

15 PODHORAN LUKOV a.s. - plynové zářiče Kojetínská 0,360 ZP 18.000 
16 PSP Engineering a.s. Kojetínská 71 0,189 ZP 4.000 

17 PSP Speciální strojírna a.s. - povrchová Tovačovská 2971 0,240 ZP 34.000 
18 Pivovar Zubr a.s. - plynová kotelna Komenského 9,378 ZP 1 217.000 

19 Přerovská kapitálová společnost, a.s. nám.T.G. Masaryka 0,240 ZP 46.000 
20 STINGPRO s.r.o. – pl. kotelna K Moštěnici 265 0,480 ZP 26.000 

21 STS Přerov, a.s. - plynová kotelna 9. května 2452 3,470 ZP 252.000 
22 
 

Sallerova výstavba, spol. s r.o. – pl. kotelna 
 

Lipnická 2936 
 

0,575 
 

ZP 
 

55.000 
 23 Střední pedaqogická škola - kotelna Denisova 2390 0,420 ZP 82.000 

24 Technické služby  města Přerova - kotelna Na hrázi 17 0,225 ZP 30.000 
25 
 

Tenisový klub Precolor - kotelna  
 

U Tenisu 16 
 

0,324 
 

ZP 
 

25.000 
 26 Teplo Přerov a.s. - kotelna Tyršova 404 0,240 ZP 43.000 

27 Teplo Přerov a.s. - kotelna U Rybníka 71 2 0,240 ZP 35.000 
28 Teplo Přerov a.s. - kotelna qen. Štefánika 2200 0,245 ZP . 40.000 
29 Teplo Přerov a.s. - kotelna 9. května 2481 0,220 ZP 27.000 
30 Teplo Přerov a.s. - kotelna Blahoslavova 79 0,224 ZP 44.000 

31 Teplo Přerov a.s. - kotelna Horní náměstí 9 0,200 ZP 50.000 
32 Visimpex a.s. - plynová kotetna Seifertova 33 0,270 ZP 27.000 

33 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  Šírava 21 1,445 ZP    58.000 
   1,445 BP 478.000 

34 Zemědělské družstvo Kokory -  sušárna Kokory 381 1,300 ZP 27.000 
35 
 

České dráhy, a.s. - plyn. kotelna 
 

Tovární 158 
 

0,420 
 

ZP 
 

26.000 
0 36 České dráhy, a.s. - kotle na pevná paliva  0,680 HUTR 68.000 

76 ČSAD Ostrava a.s. - kotelna 9. května 228 3,120 ZP 156.000 
38 NAVOS, a.s. - sušárna řepky a pícnin Polní ul. 85 4,652 LTO 139.000 

39 Vlček Jaroslav, tepelná a spalovací technika Kojetínská 728 0,500 LTO 17.500 
 

 
Spotřeba tepla 
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V případě Teplárny Přerov jsou odběry tepla rozděleny do dvou kategorií (dodávka pro byty a ostatní velko i 
maloodběratele). Společnost Teplo Přerov, a.s. nedodává teplo velkoodběratelům, rozděluje odběry tepla do 
dvou kategorií, a to dodávky pro domácnosti a pro maloodběratele. Na základě pokladů od obou společností 
lze vyjádřit množství dodaného tepla pro tří kategorie pro léta 2002 až 2006 v následující tabulce Bilance 
odběrů tepla: 
 
 

A.b) Bilance odběrů tepla na území města Přerov v letech 2002-2006 
 

Rok Obyvatelstvo (GJ) Maloodběr (GJ) Služby a průmysl (GJ) Celkem (GJ) 

2002 560 703 87 498 920 709 1 568 910 

2003 536 703 82 590 882 144 1 501 437 

2004 527 111 74 494 789 148 1 390 753 

2005 508 825 74 005 794 852 1 377 682 

2006 481 915 74 676 765 619 1 322 210 

 

Užitečná dodávka tepla ze zdroje Teplá Přerov za období: 
Rok 2005                         1 367 075 GJ 
Rok 2006                         1 310 850 GJ 
 
Z výše uvedeného lze spatřit vývoj dodávek tepla na území města Přerov. Klesající tendence je způsobena 
zejména realizací regulačních opatření ve velkém procentu bytů na území města, dále postupnou realizací 
zateplování domů a také snížením odběru tepla v některých výrobních organizacích. Dále je očekáván pokles 
dodávek tepla pro byty v následujících cca 5 letech, poté je očekávána stagnace.   
 
 

A.c) Tepelné sítě  
 

Soustava tepelných sítí CZT se dělí na parní, horkovodní a teplovodní. 
Soustava pokrývá centrální část města Přerov a část Předmostí.  
 
Parovody: 
Nejrozsáhlejší sítě jsou parovodní, jejichž zasituování a odběrná místa jsou zřejmá z výkresu Energetiky.  
Jedná se o potrubí páry max. dimenzí DN500 a potrubí kondenzátů max. dimenzí DN300. Potrubí jsou 
zpočátku uložena na potrubních mostech (potrubí vedoucích z teplárny), dále je potrubí uloženo v topných 
kanálech. 
Do města je dodávána pára o tlaku 0,9 MPa, do Přerovských strojíren je zavedena pára tlaku 2,0 MPa. 
Technický stav je rozdílný dle stáří sítě a polohy vzhledem ke spodní vodě a  zatápění parovodů. 
 
Horkovody: 
Pro potřebu Přerovských strojíren je vybudován horkovod 2x DN500 s parametry horké vody 130/65°C. 
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Pro zásobování části Předmostí byl vybudován horkovod 2xDN250 (DN200) v  bezkanálovém vedené, který 
byl zprovozněn v měsíci září 1996. 
Technický stav je rozdílný podle stáří sítě a vzhledem k výši polohy hladiny spodní vody. 
 
Teplovody: 
Teplovody jsou využívány pro rozvod sekundárního média. Jedná se o teplovodní rozvody 100/60°C vedené 
z primárních předávacích stanic tepla (pára/teplá voda, nebo horká voda/teplá voda) do jednotlivých 
odběrných míst. Jedná se především o rozvody v sídlištích. Rozvody jsou uloženy v prefabrikovaných 
kanálech, nové rozvody jsou již vedeny bezkanálovým způsobem systémem předizolovaného potrubí.  
 
V současné době probíhá modernizace topných rozvodů v centru města, které jsou provozovány firmou Teplo 
Přerov a.s. pod názvem „Modernizace CZT v městě Přerov“. Modernizace se týká změny rozvodu topného 
média z primárních výměníkových stanic do jednotlivých obytných bloků.  Modernizace spočívá v přechodu 
čtyřtrubkového systému (2x topná voda, 1x TV, 1x cirkulace) na systém dvoutrubkový (2x topná voda) s místní 
přípravou TV až v podstrojovnách obytných domů. Součástí bude i z toho vyplývající centralizace 
výměníkových stanic pára/topná voda s koncepcí budoucí přestavby celého systému parního na horkovodní.  
 

 
Řešení zásobování teplem města Přerova  je zpracováno v následující tabulce:  
 
V tabulce jsou uvedeny: 
● Návrhové plochy (v ha) s konkrétním způsobem využití (bydlení, občanská vybavenost, výrobní plochy) . 
● Maximální hodinová potřeba tepla jednotlivých návrhových ploch. 
● Roční potřeba tepla jednotlivých návrhových ploch. 
● Způsoby možného zásobování teplem nově navrhovaných lokalit – CZT či zemní plyn. 
 
 

NAVÝŠENÍ POTŘEBY ENERGIÍ CELKEM PRO CELÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PŘEROV-2009 

kat. úz. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PŘEROV - CELKOVÉ SOUČTY NÁROKŮ NA ENENRGIE 

  Byty, rod. Výstavba Služby, obč. vyb. Výroba Celkem 

PLOCHA ÚZEMÍ úz. pl. m. PŘEROV úz. pl. m. PŘEROV úz. pl. m. PŘEROV úz. pl. m. PŘEROV 

ha 243,58 160,43 122,23 526,24 

potřebný příkon 

MW 
47,2 27,0 23,9 98,1 

CZT (MW) 46,0 16,4 16,7 79,2 

ZP (MW) 28,6 10,7 9,2 48,6 

roční potřeba 

tepla (GJ/rok) 
305 700 174 700 155 000 635 400 

CZT (GJ/rok) 298 274 106 316 108 399 512 988 
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ZP (GJ/rok) 185 420 69 523 59 772 314 715 

Zdroj tepla CZT / ZP CZT / ZP CZT / ZP CZT (%) 

% 97,6 60,9 69,9 80,7 

větev SZ  (MW) 41,0 16,1 13,4 70,5 

větev JV (MW) 5,0 0,3 1,3 6,6 

ZP tis. m³/rok 4 905,3 1 839,2 1 581,3 8 325,8 

ost. ZP tis. m³/rok 27,6 12,1 4,2 44,0 

Σ  ZP tis. m³/rok 4932,9 1851,4 1585,5 8369,8 

ZP příkon m³/hod 2 316,7 869,1 747,0 3 932,7 

              data ZAOKROUHLENA 

Další detailní zpracování navýšení potřeby plynu a tepla (v souladu s novým  ÚPMP) je zpracováno po 
jednotlivých katastrálních územích. Toto zpracování je uvedeno v tabulkách dle jednotlivých katastrů. 

Tabulky jsou uvedeny v Textové části II.02 –„Navýšení potřeb energií CZT + zemního plynu v návrhových 
plochách“.  
Vysvětlivky k hodnotám uvedeným v tabulkách: 
- „Zdroj tepla“ „CZT/ZP“ rozdělení potřebné energie ze sítě CZT a ze sítě plynovodní,  o řádek níže „%“ je 
uvedeno procentuální rozdělení zdrojů tepla, 
- „větev SZ  (MW)“ zdrojem energie je síť CZT větev severozápadní, 
- „větev JV  (MW)“ zdrojem energie je síť CZT větev jihovýchodní, 
- „PLYNOFIKACE“ - jsou k.ú., kde není zdroj ze sítě CZT a k dispozici je pouze  zemní plyn, 
- „ost.ZP tis. m3/rok“-  potřeba plynu pro přípravu jídel, 
-"NULOVÉ HODNOTY" jsou plochy, kde v souvislostech s územním plánem není uvažováno 
  s potřebou navýšení příkonu tepelné energie pro potřeby provozu. 
 
 

B) Závěr 
 

V oblasti zásobování teplem je v současnosti spíše přebytek ve výkonu zdroje tepla. V teplárně jako 
zdroji tepla je pro současné odběry tepla rezerva i při zimních extrémních teplotách. Oproti počátkům 90let, 
kdy docházelo v regionu k výraznému poklesu ekonomiky, který byl provázen restrukturalizací a útlumem,  
jsou nyní odběry tepla stabilizované. 
 
Rezerva v topném výkonu teplárny činí ve stáv.stavu v nejchladnějších dnech 315 MW – 199 MW = 116 MW. 
Potřeba tepla v nejchladnějších dnech pro návrhové lokality územního plánu činí 79,2 MW. 
Z uvedeného vyplývá, že ve zdroji tepla je rezerva cca 116 - 79,2 MW = 36,8 MW.  
 
To znamená, že potřebu tepla pro vyčleněné oblasti města v dosahu CZT je možno pokrýt  s dostatečnou 
rezervou ze stávajícího zdroje tepla  - Teplárny Přerov. 
Kompletní tabulka Navýšení potřeby energií pro návrhové plochy celého územního plánu specializací 
Zásobení teplem a zásobení plynem – viz. Textová část II.02. 
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Soustava centrálního zásobování teplem v Přerově má v dosahu tepelných sítí dostatečnou výrobní kapacitu 
pro napojení všech nových, případně rekonstruovaných objektů v rámci zahušťování a modernizace zástavby i 
nové výstavby města Přerova. Přenosové schopnosti stávajících potrubních sítí, z kterých by probíhalo 
napojení je nutno posoudit v rámci konkrétního řešení pro konkrétní oblasti či odběratele a budou posouzena 
až v rámci daného řešení.  
 
Probíhající modernizace topných rozvodů v rámci „Modernizací CZT v městě Přerov“ bude mít pozitivní vliv na 
hospodaření investora, odběratele a na životní prostředí. 

 

Stávající distribuční síť tepelné energie se rozrůstá a modernizuje dle potřeb distributora tepelné energie a 
jednotlivých odběratelů. V případě nárůstu spotřeby a distribuce tepelné energie v řádech MW v rozvojových 
územích je nutné včas a s dostatečným předstihem (řádově měsíce a roky) vstoupit v jednání s pracovníky 
společností Teplárny Přerov firmy Dalkia Česká republika a.s., divize Přerov  a distributora tepla firmy Teplo 
Přerov a.s. 

 

Obecné zdůvodnění zvolené varianty využití Centrální zásobování teplem: 
Pro oblasti v dosahu CZT,  rentabilita spotřeby: 
- Dálkové teplo ve formě teplé vody není výbušné ani hořlavé. Technický dálkový monitoring probíhá 24 hodin 
denně.   
- Dálkové teplo je vyráběno tzv. kogenerací, což je výroba tepla a elektřiny zároveň. Tímto způsobem se šetří 
množství spalovaného paliva a snižuje se zátěž na životní prostředí. 
- Teplo a teplá voda je v domácnostech k dispozici 24 hodin denně, zákazník se nemusí zatěžovat údržbou 
ani investicemi. 
- Dálkové teplo nevyžaduje množství komínů na střechách a potrubí je ve městech vedeno převážně pod 
zemí. 
- Nejrozvinutější sítě dálkového tepla jsou ve vyspělých evropských zemích, jako jsou Německo, Švédsko, 
Dánsko, Francie. 
 

C) Limity pro využívání v území  
Ochranná pásma: 
Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je určeno k zabezpečení obvyklého 
plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí 
v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho 
provozu.  
 
Při budování nových potrubních tras tepelných sítí  je třeba respektovat ochranná pásma těchto rozvodů. 
Totéž platí při výstavbě nových objektů poblíž tepelných sítí. 
Ochranná pásma pro trubní trasy jsou dána platnými vyhláškami (Vyhl. č. 186/1991 Sb., - O hospodaření 
s teplem, řízení soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech) a dále technickými 
standarty vlastních  provozovatelů sítí. 
Například ochranné pásmo rozvodu tepla v zastavěném území činí 1m od povrchu potrubí, v nezastavěné 
části 3-5m dle stanovení provozovatelem tohoto zařízení. 
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B.3.3.2.6. Zásobování zemním plynem        
 

Stávající stav 
 
Soustava zásobování plynem se skládá v řešeném území z následujících rozvodů a zařízení: 
 ● Velmi vysokotlaké plynovody (VVTL plynovody) 
Plyn je pro město Přerov dodáván z tranzitního  VVTL plynovodu DN 700, PN64 Mutěnice – Bezměrov – 
Děhylov  vedeného východně od Přerova , který je ve správě RWE Transgas Net, s.r.o.  
V souběhu s VVTL plynovodem je veden DOK (Dálkový Optický Kabel) RWE Transgas Net, s.r.o. 
V okrese Přerov se nachází Podzemní zásobník plynu Lobodice a DOK v majetku net4net a.s. Brno. 

● Vysokotlaké plynovody (VTL plynovody) 

Zásobování plynem spočívá ve vybudovaných vysokotlakých plynovodech (VTL)  po obvodu města.  
Ze zásobovacích  VTL plynovodů jsou napájeny VTL plynovodní přípojky  pro zásobování obyvatelstva i 
jednotlivých průmyslových objektů. 
Severně  od městské části Předmostí a mezi obcemi Popovice a Vinary obchází Přerov VTL plynovod DN 
500, PN 40  Brno – Ostrava.   
Z VTL plynovodů  jsou napojeny následující oblasti: 
- VTL přípojkou DN 100 je z tohoto plynovodu  napojena   místní část Žeravice (VTL RS6  600 m3/h). 
- VTL přípojkou DN 200 z tohoto plynovodu je dodáván  plyn jednak velkoodběratelům – PCHZ (Precheza) 
(VTL RS1  5000 m3/h), jednak  je z této přípojky DN 200 napojena   VTL přípojka  DN 100 pro místní část 
Dluhonice (VTL RS5  500 m3/h). 
- Pro místní část Čekyně je z VTL plynovodu DN 500 napojena VTL přípojka DN 100  (VTL RS7  750 m3/h). 
- V prostoru jižního okraje místní části Vinary je z VTL plynovodu DN 500 napojena přípojka DN 150 vedená 
po východním okraji místní části Popovice do místní části Předmostí (VTL RS9  3000 m3/h).  
- V  jižní oblasti místní části Vinary je z VTL plynovodu DN 500 Brno – Ostrava napojena VTL přípojka DN 150  
pro místní část Vinary  (VTL RS8  1200 m3/h) a dále odbočka VTL plynovodu DN 200 vedená po 
severovýchodním okraji místní části Lýsky. 
Za místní části Vinary pokračuje trasa VTL plynovodu  DN 500 severovýchodně. 
- Po západním okraji Přerova je veden VTL plynovod DN 500, který je  napojen na plynovod DN 500, PN 40  
Brno – Ostrava v místě před odbočkou VTL přípojky pro místní část Žeravice. Plynovod DN 500 je veden 
v trase západně od místní části Předmostí a místní části Dluhonice a přechází řeku Bečvu.  
Po přechodu řeky je z plynovodu VTL přípojkou DN 100  napojena čistička odpadních vod  Přerov - ČOV (VTL 
RS3  500 m3/h).  
- Plynovod dále pokračuje po severovýchodní straně místní části Henčlov. Pro tuto část je napojena VTL 
přípojka  DN 100 do  regulační stanice (VTL RS4  800 m3/h).  
- Za odbočkou místní část Henčlov  VTL plynovod DN 500 pokračuje  po jižním okraji Přerova  východním 
směrem k místní části Lověšice.  
- Z VTL plynovodu je napojena VTL  přípojka DN 200  pro Přerovské  strojírny (VTL RS2  3500 m3/h).  
- Trasa VTL plynovodu se lomí jižně k místní části Lověšice, kde je odbočka pro regulační stanici (VTL RS12  
400 m3/h) – tato RS leží mimo řešené území.  
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Pod místní částí Lověšice  prochází VTL plynovod DN500 východně k místní části Újezdec, kde je VTL 
přípojka DN 100 pro vnitřní část Přerova a místní část Újezdec  (VTL RS11  6500 m3/h). 
 - VTL plynovod  DN 500 prochází jižně pod místní části Újezdec, za ní se trasa plynovodu lomí severně  
k městské části Kozlovice, kde je odbočka pro regulační stanici (VTL RS10  5000 m3/h).  
Na východní straně místní části Újezdec je v souběhu s VTL plynovodem DN 500 veden VTL plynovod DN 
200, který je určen ke zrušení. 
 
● Vysokotlaké regulační stanice 
Z VTL plynovodů  jsou vystaveny přípojky pro jednotlivé regulační stanice VTL / STL, včetně RS 
velkoodběratelů (VO) - (celkem 12). 
V tabulce je seznam vysokotlakých regulačních stanic v majetku SMP a.s., umožňujících zásobení 
jednotlivých řešených katastrálních území včetně  VO.  
Číslo regulačních stanic odpovídá značení SMP, a.s. 
Seznam regulačních stanic byl zpracovateli poskytnut SMP, a.s. a je aktualizován pro 04/2009.  
Dle poskytnutých údajů je celkem instalovaný výkon VTL RS                    27 350 m3/hod.  
 
Seznam stávajících  VTL regulačních stanic 

 

Poř.číslo Číslo RS Umístění v k.ú. Výkon RS (m3/hod) vstup/výstup 

1 64211049 Přerov – PCHZ (Precheza) 5 000 VTL/STL 

2 64211051 Přerovské strojírny 3 500 VTL/STL 

3 64221279 Přerov – ČOV 500 VTL/STL 

4 64021297 Henčlov  800 VTL/STL 

5 64021285 Dluhonice  500 VTL/STL 

6 64021283  Žeravice  600 VTL/STL 

7 64021277 Čekyně  750 VTL/STL 

8 64121117 Vinary  1 200 VTL/STL 

9 64121009 Předmostí 3 000 VTL/STL 

10 64111295 Kozlovice 5 000 VTL/STL 

11 64111281 Újezdec 6 500 VTL/STL 
Výkon  VTL 
RS celkem  27 350  

 

Regulační stanice poř. č. 1, 2, 3 jsou průmyslové RS s celkovým instalovaným výkonem        9 000 m3/h. 
 
Mimo řešené území leží regulační stanice Lověšice,  Bochoř a Želatovice. 

Poř.číslo Číslo RS Umístění Výkon RS (m3/hod) vstup/výstup 

12 64284 Lověšice 400 VTL/STL 

13 64121248 Bochoř  2 000 VTL/STL 

14 64171 Želatovice  1 200 VTL/STL 
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Z regulační stanice Lověšice je napojena místní část Lověšice. Z této stanice je navrženo napojení nových 
návrhových ploch v Lověšicích. Při zvýšené spotřebě zemního plynu bude nutno zvýšit výkon této RS. 
Z regulační stanice Bochoř je možno výhledově napojit oblast letiště. 
Z regulační stanice Želatovice je navrženo napojení jihovýchodní oblasti Přerova. 
 

Pro oblast navržené průmyslové zóny v severozápadní části Přerova je navržena nová regulační stanice 
plynu. Bude napojena ze stávajícího VTL potrubí DN 200. 

Poř.číslo Číslo RS Umístění Výkon RS (m3/hod) vstup/výstup 

15  Přerov - severozápad 500 VTL/STL 

 
 

●  Středotlaké plynovody 
Z VTL regulačních stanic, situovaných na přípojkách z VTL plynovodů  vychází síť středotlakých plynovodů 
jednak pro přímé zásobení odběratelů a jednak pro napájení regulačních stanic STL/NTL v řešeném  území.  
Místní plynovodní sítě jsou provozovány jako dvoustupňové - středotlaké (STL) / nízkotlaké (NTL). STL 
plynovodní sítě jsou provozovány s výstupním přetlakem z regulačních stanic do 0,3 MPa (300 kPa),  NTL 
plynovodní sítě jsou provozovány s výstupním přetlakem z regulačních stanic do 2,1 kPa. 
Jednotlivé distribuční plynovody (sítě) jsou různého stáří, dimenze a různého materiálového provedení. 
Plynovody tvoří rozsáhlou, v některých částech vzájemně zokruhovanou síť, která zabezpečuje dodávku plynu 
prakticky do všech rodinných domů, bytů v bytových domech, objektů občanské vybavenosti a výrobních 
objektů.  
 
 
●  Středotlaké regulační stanice - provozní parametry 
Pro redukci tlaku plynu ze STL na NTL  v distribuční síti jsou na správním území Přerova nízkotlaké regulační 
stanice (NTL RS).  
Z těchto  regulačních stanic je veden  „uliční“ NTL rozvod plynu pro zásobení koncových spotřebitelů. 
- STL rozvod je většinou provozován na tlakové hladině 0,3 MPa, pouze v místních částech Vinary a Lýsky je 
provozní přetlak 50 kPa. 
- Z regulační stanice VTL/STL (RS1) v západní  části Přerova  jsou realizovány středotlaké rozvody v závodě  
PCHZ. Jedná se o průmyslovou RS. Provozní přetlak  0,1MPa. 
- Z regulační stanice VTL/STL (RS2) v jižní části Přerova  jsou napojeny středotlaké rozvody v závodě  
Přerovské strojírny. Jedná se o průmyslovou RS.  
- Z regulační stanice VTL/STL (RS3) Přerov - ČOV  je realizován středotlaký rozvod pro čističku odpadních 
vod. Jedná se o průmyslovou RS.  
- Z regulační stanice VTL/STL (RS4) v místní části Henčlov   jsou realizovány středotlaké rozvody pro tuto 
oblast. Provozní přetlak  0,3 MPa. 
- Z regulační stanice VTL/STL (RS5) v místní části Dluhonice  jsou realizovány středotlaké rozvody pro tuto 
oblast. Provozní přetlak 0,3 MPa. 
- Z regulační stanice VTL/STL (RS6) v místní části Žeravice jsou realizovány středotlaké rozvody pro tuto 
oblast. Provozní přetlak 0,3 MPa. 
- Z regulační stanice VTL/STL (RS7) v místní části Čekyně jsou realizovány středotlaké rozvody pro místní 
části  Čekyně, Penčičky a Penčice. Provozní přetlak 0,3 MPa. 
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- Z regulační stanice VTL/STL (RS8) v místní části Vinary jsou realizovány středotlaké rozvody pro Vinary a   
Lýsky. Provozní přetlak 50 kPa.           

- Z regulační stanice VTL/STL (RS9) v místní části Předmostí jsou realizovány středotlaké rozvody pro 
Popovice a  Předmostí. Provozní přetlak 0,3 MPa. 

- Z regulační stanice VTL/STL (RS10) v místní části Kozlovice jsou realizovány středotlaké rozvody pro 
Kozlovice a východní část Přerova.  Tento STL plynovod  je propojen se STL plynovodem z regulační stanice 
RS 11. Provozní přetlak 0,3 MPa. 

- Z regulační stanice VTL/STL (RS11) v místní části Újezdec jsou realizovány středotlaké rozvody pro  
Újezdec  a  pro jihovýchodní části Přerova. Provozní přetlak 0,3 MPa. 

 

V návrhu řešení ÚPMP se vychází z daného stavu plynofikace - vybudovaných  VTL  plynovodů  kolem 
stávající zástavby města Přerova, stávající středotlaké  (STL) a nízkotlaké (NTL) plynovodní sítě  ve městě 
Přerově a přináležejících správních územích  (samostatné k.ú.). 

 

● Místní plynovodní sítě STL / NTL 

Zemní plyn je využíván  velkoodběrateli, maloodběrateli a  pro zásobování obyvatelstva. 

Využívání plynu pro obyvatelstvo je převážně na vaření, vytápění a přípravu TV (teplé vody). 

V současnosti je zemní plyn zaveden v těchto místních částech:  

Přerov (STL 0,3MPa, NTL), Předmostí (STL.0,3MPa), Popovice (STL.0,3MPa), Kozlovice (STL.0,3MPa), 
Dluhonice (STL.0,3MPa), Újezdec (STL.0,3MPa), Lověšice (STL.0,3MPa) Čekyně (STL.0,3MPa), Henčlov 
(STL.0,3MPa), Vinary (STL.50kPa), Lýsky (STL.50 kPa), Žeravice (STL.0,3MPa), Penčice (STL.0,3MPa), 
Penčičky (STL.0,3MPa). 

Výchozí údaje o stávající spotřebě plynu 

Pro rozvoj plynárenství se v řešeném území  ÚPMP na základě rozvoje lokalit v jednotlivých a k.ú.  
zpracovává dokumentace Propočet plynovodní sítě  (SmPI Ostrava). Tato dokumentace se aktualizuje na 
základě skutečné spotřeby plynu v jednotlivých lokalitách s výhledem na několik let. Bilance potřeby plynu pro 
návrhové období částečně využívá této dokumentace a vychází ze stanovení potřeb plynu pro kategorie 
odběru - obyvatelstvo, maloodběr, střední odběr a velkoodběr. 
 
Směrnice č.17 SMP a.s. z 11/97 stanoví roční a maximální hodinové potřeby plynu pro obyvatelstvo metodou 
specifických potřeb :  
byty v BD a RD (vaření,TUV,otop) - 0,45 m3h-1 resp. 3 000 m3rok-1 
byty v BD (vaření + TUV) - 0,30 m3h-1 resp. 300 m3rok-1 
byty v BD (pouze vaření) - 0,15 m3h-1 resp. 100 m3rok-1 

 

Maloodběr - v kategorii maloodběr (MO) jsou zahrnuty potřeby plynu pro otop stávajících objektů vybavenosti, 
jejichž výše nepřesáhne 60 000 m3rok-1  (tj. 630 000 kWh). 

 

Střední odběr a velkoodběr - v kategorii SO a VO jsou zahrnuty odběry plynu od 60 000 do 400 000 m3rok-1 (tj. 
od 630 000 kWh – 4 200 000 kWh). 
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Velkoodběr:  odběr nad  400 000 m3rok-1 (tj. 4 200 000 kWh).  

 

Skutečné spotřeby plynu vzhledem k požadavku této směrnice  jsou v praxi nižší a je předpoklad, že se budou 
nadále snižovat, zejména na základě vědecko-technického pokroku který se uplatňuje ve všech nově 
instalovaných spotřebičích plynu a výrobních technologiích s přímou potřebou tepla, kde zdrojem je Zemní 
plyn. Snižování skutečné potřeby plynu je dáno záměnou stávajících morálně technicky zastaralých a 
neúsporných spotřebičů za nové, účinnější, s nižší přímou spotřebou energie. Nelze opomenout novou 
výstavbu a rekonstrukce stávajících objektů z hlediska změny jejich tepelně technických vlastnosti (snižování 
tepelných ztrát) v souladu s požadavky platné legislativy. Neopominutelný je i cenový tlak - nárůst ceny 
vztažený k jednotce odebrané energie, který vede k hospodárnému provozu tepelných zařízení zejména 
v osobním vlastnictví. 
 
Skutečná spotřeba plynu 1995-2005 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny skutečné spotřeby plynu za jednotlivá roční období 1999 – 2005 dle 
jednotlivých  skupin spotřebitelů podle jednotlivých obcí.  
Skutečná spotřeba plynu za roky 2006 – 2007  pro VO a MO nemůže dosahovat „výrazného“ navýšení (pokud 
nedošlo k novému napojení SO a VO). Hlavním důvodem je zejména mírný průběh zimy (výrazně 
nadprůměrné teploty z hlediska statistického průměru). 
Jsou použity  dostupné materiály RWE Group, Severomoravské  plynárenské, a.s. Ostrava. 
Spotřeba plynu pro Penčičky je zahrnuta pod místní část Penčice. 
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Řešení zásobování teplem města Přerov  je zpracováno v následující tabulce:  
V tabulce jsou uvedeny: 
● Návrhové plochy (v ha - hektary) s konkrétním způsobem využití (bydlení, občanská vybavenost, výrobní 
plochy) . 
● Maximální hodinová potřeba tepla jednotlivých návrhových ploch. 
● Roční potřeba tepla jednotlivých návrhových ploch. 
● Způsoby možného zásobování teplem nově navrhovaných lokalit – CZT či zemní plyn. 
 

NAVÝŠENÍ POTŘEBY ENERGIÍ CELKEM PRO CELÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PŘEROVA-2008 

kat. úz. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PŘEROV - CELKOVÉ SOUČTY NÁROKŮ NA ENENRGIE 

  Byty, rod. Výstavba Služby, obč. vyb. Výroba Celkem 

PLOCHA ÚZEMÍ úz. pl. m. PŘEROV úz. pl. m. PŘEROV úz. pl. m. PŘEROV úz. pl. m. PŘEROV 

ha 243,58 160,43 122,23 526,24 

potřebný příkon 

MW 
47,2 27,0 23,9 98,1 

CZT (MW) 46,0 16,4 16,7 79,2 

ZP (MW) 28,6 10,7 9,2 48,6 

roční potřeba 

tepla (GJ/rok) 
305 700 174 700 155 000 635 400 

CZT (GJ/rok) 298 274 106 316 108 399 512 988 

ZP (GJ/rok) 185 420 69 523 59 772 314 715 

Zdroj tepla CZT / ZP CZT / ZP CZT / ZP CZT (%) 

% 97,6 60,9 69,9 80,7 

větev SZ  (MW) 41,0 16,1 13,4 70,5 

větev JV (MW) 5,0 0,3 1,3 6,6 

ZP tis. m³/rok 4 905,3 1 839,2 1 581,3 8 325,8 

ost. ZP tis. m³/rok 27,6 12,1 4,2 44,0 

Σ  ZP tis. m³/rok 4932,9 1851,4 1585,5 8369,8 

ZP příkon m³/hod 2 316,7 869,1 747,0 3 932,7 

              data ZAOKROUHLENA 
 

Další detailní zpracování navýšení potřeby plynu a tepla (v souladu s novým  ÚPMP) je zpracováno po 
jednotlivých katastrálních územích. Toto zpracování je uvedeno v tabulkách dle jednotlivých katastrů. 

Tabulky jsou uvedeny v Textové části II.02 –„Navýšení potřeb energií CZT + zemního plynu v návrhových 
plochách“.  
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Vysvětlivky k hodnotám uvedeným v tabulkách: 
- „Zdroj tepla“ „CZT/ZP“ - rozdělení potřebné energie ze sítě CZT a ze sítě plynovodní,  o řádek níže „%“ je 
uvedeno procentuální rozdělení zdrojů tepla, 
- „větev SZ  (MW)“ zdrojem energie je síť CZT větev severozápadní, 
- „větev JV  (MW)“ zdrojem energie je síť CZT větev jihovýchodní, 
- „PLYNOFIKACE“ jsou k.ú., kde není zdroj ze sítě CZT a k dispozici je pouze zemní plyn, 
- „ost.ZP tis. m3/rok“ - potřeba plynu pro přípravu jídel. 
-"NULOVÉ HODNOTY" jsou plochy, kde v souvislostech s územním plánem není uvažováno 
  s potřebou navýšení příkonu tepelné energie pro potřeby provozu. 
 
Výhledová bilance potřeby pouze Zemního plynu pro navrhované období je uvedena v následujících 
tabulkách: 
 

      

  BILANCE POTŘEBY PLYNU CELKEM PRO CELÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PŘEROV-2008 

      

  
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PŘEROV - CELKOVÉ SOUČTY 
NÁROKŮ NA ENENRGIE     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 38 624,1 8 369,8 46 993,9 

  ZP příkon m³/hod 18 148,5 3 932,7 22 081,2 

    2,1 
data 

ZAOKROUHLENA 

      

  kat. úz. Přerov     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 36 527,5 2 916,0 39 443,4 

  ZP příkon m³/hod 17 163,3 1 363,4 18 526,7 

    2,1  

  kat. úz. Předmostí     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 463,4 1 922,5 2 385,9 

  ZP příkon m³/hod 217,8 906,3 1 124,1 
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  kat. úz. Lověšice u Přerova     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 147,1 350,5 497,6 

  ZP příkon m³/hod 69,1 165,3 234,4 

      

  kat. úz. Kozlovice u Přerova     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 161,2 896,7 1 057,9 

  ZP příkon m³/hod 75,7 422,8 498,5 

      

  kat. úz. Dluhonice     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 101,0 313,5 414,5 

  ZP příkon m³/hod 47,5 147,5 195,0 

      

  kat. úz. Újezdec u Přerova     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 157,7 433,4 591,2 

  ZP příkon m³/hod 74,1 203,1 277,2 

      

  kat. úz. Čekyně     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 317,5 289,5 607,1 

  ZP příkon m³/hod 149,2 136,3 285,5 

      

  kat. úz. Henčlov     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 120,6 216,7 337,3 

  ZP příkon m³/hod 56,7 102,2 158,9 
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  kat. úz. Lýsky     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 37,5 62,6 100,2 

  ZP příkon m³/hod 17,6 29,5 47,2 

      

  kat. úz. Popovice u Přerova     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 62,0 285,9 347,9 

  ZP příkon m³/hod 29,1 134,8 163,9 

      

  kat. úz. Vinary u Přerova     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 274,8 99,5 374,3 

  ZP příkon m³/hod 129,1 46,9 176,0 

      

  kat. úz. Žeravice     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 157,1 362,5 519,6 

  ZP příkon m³/hod 73,8 170,8 244,6 

      

  kat. úz. Penčice     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 96,7 184,7 281,4 

  ZP příkon m³/hod 45,4 87,0 132,5 

  kat. úz. Penčičky     

    Stávající odběr Navýšení odběru CELKEM 

  Σ  ZP tis. m³/rok 0,0 35,7 35,7 

  ZP příkon m³/hod 0,0 16,8 16,8 

    2,1 
data 

ZAOKROUHLENA 

      

Během návrhového období bude pravděpodobně docházet k přesunu špičkové potřeby plynu mezi 
jednotlivými odběratelskými skupinami vyvolané např. změnou počtu bytů v jednotlivých lokalitách. Špičková 
potřeba plynu bude přesouvaná a měněna upřesňováním náplně ploch pro vybavenost a podnikatelské 
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aktivity. Nejsou vyloučeny  dílčí přesuny mezi městskými částmi, tyto přesuny aktivit by však neměly celkovou 
potřebu plynu za celé řešené území zásadně ovlivnit. 
 

Pro zhodnocení stávající plynárenské sítě z hlediska její přenosové kapacity a posouzení vzhledem k stávající 
reálné spotřebě plynu řešeného ÚPMP byly použity  dostupné materiály RWE Group, Severomoravské  
plynárenské, a.s. Ostrava. 
 
Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že na konci řešeného návrhového období pro předmětný 
ÚPMP bude nutno zajistit cca 47 mil.m3 zemního plynu ročně.  
Zimní hodinové maximum pro dodávku plynu do místní sítě dosáhne  cca  22 000 m3h-1. 
Nelze vyloučit drobné změny ve spotřebě plynu zejména  z důvodů  nyní blíže nespecifikovaných 
podnikatelských aktivit. 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že výhledová potřeba Zemního plynu může být zajištěna z kapacity 
stávajících regulačních stanic VTL / STL  a místních „páteřních“ plynovodních sítí. 
 
 
Plynovodní sítě 
 
Kombinovaná místní plynovodní síť STL / NTL bude provozována nadále v celém návrhovém období. 
Postupně bude docházet k rekonstrukci jednotlivých úseků, které jsou na hranici životnosti nebo si zásah 
vyvolají stavební práce. 
Stávající STL  a NTL plynovodní sítě budou při opravách a  rekonstrukcích provedeny z materiálu typu PE 100 
a budou nahrazovat původní zejména NTL plynovodní sítě, provedené z ocelového materiálu. 
 
- Nízkotlaká plynovodní síť – neuvažuje se s budováním nových NTL plynovodních sítí.  Rozšíření stávajících 
NTL plynovodních síti (přípojek) pro novou výstavbu je uvažováno pouze v souvislostech se zajištěním 
potřeby plynu pro vaření příp. jinou technologii  do výše jejich stávající kapacity v plynovodech již 
zbudovaných (zejména v centrální části města). 
Po celkové rekonstrukci mohou následně celé NTL soustavy  přecházet na provoz STL. 
 
- Středotlaká plynovodní síť - další rozvoj plynofikace v řešeném území Přerova je  nutno orientovat především 
na dodávku plynu ze STL sítě, která vzhledem k páteřním profilům má určité přepravní rezervy. Zvýšením 
provozního tlaku STL sítě na 0,3 - 0,4 MPa se přepravní kapacita této sítě ještě zvýší. STL rozvod plynu je 
velmi pružný a dovoluje při zachování navržených dimenzí provádět značné změny v jeho kapacitním vytížení. 
 
Rozšíření odběru ze středotlaké sítě s uvažovaným otopem plynem se navrhuje pro rodinnou zástavbu  
a pro nové podnikatelské aktivity. 
 
Rozšíření odběru ze středotlaké sítě pouze pro vaření případně jinou technologii se navrhuje pro novou 
hromadnou bytovou zástavbu včetně vybavenosti v jednotlivých lokalitách (zejména v k.ú. Přerov, Předmostí, 
Popovice). 
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Páteřní STL plynovody se navrhují doplnit novými středotlakými výstupy z RS  v profilech, které budou 
upřesněny novým přepočtem sítě v rámci dokumentace zpracované SmP a. s. Olomouc. 
Před přípravou projektové dokumentace je nutné si vyžádat vyjádření o existenci sítí, možnost napojení a 
požadovanou kapacitu na pracovišti SMP, a.s. Olomouc 
 
Nová STL plynovodní síť bude v hlavních trasách navržena z trubek PE 100 - těžká řada v odpovídajících  
profilech. Další rozšíření STL sítě je možné formou odboček  ze stávajících páteřních větví pro lokality nové 
výstavby a lokality s navrženou rekonstrukcí stávající sítě NTL. 
 
Uliční plynovody budou realizovány oprávněnou organizací v souladu s ČSN EN 12007-1 až 4 a TPG 702 01 
a budou pokládány zásadně na veřejných neoplocených pozemcích, zejména do tělesa komunikací mimo 
vozovku, do chodníků, zelených pásů a přidružených prostorů. Potrubí plynovodu bude uloženo v zemi, ve 
výkopu s pískovým podsypem a označením žlutou výstražnou folií s minimálním krytím 1 m. 
 
Před přípravou realizační projektové dokumentace je vždy nutné požádat o vyjádření k   existenci sítí, 
možnosti napojení a je nutno vyčíslit požadované množství odběru na pracovišti SMP, a.s. Olomouc. 
 
 
Vliv na životní prostředí 
 
Plynárenská zařízení (plynovody) jsou uloženy v zemi a svým provozem zásadně negativně neovlivňují životní 
prostředí.K zajištění spolehlivého provozu,  zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií zařízení 
sloužících k distribucí plynu zejména  ochrany života, zdraví, majetku je nutno dodržovat ochranná pásma 
(OP) a bezpečnostní pásma (BP) VTL STL a NTL plynovodů, RS dle zákona č. 458/2000 Sb.§ 68 a § 69 - 
Energetický zákon v platném znění.  
 
Závěr 
 
Pro rozvoj plošné plynofikace využívat zejména STL rozvodu plynu. 
Při rozšiřování STL sítě upřednostňovat lokality kde, převažuje rodinná zástavba a nové podnikatelské 
aktivity. Přednostně nutno však vždy zvážit zásobování tepelnou energii ze stávajících tepelných síti 
CZT (pára, horká voda, teplá voda), a to z hlediska dostupnosti a kapacity stávajících sítí soustavy 
nebo nutného typu potřeby energie pro konkrétní výrobní podnikatelskou aktivitu. 
 
Výstavbu nových regulačních stanic plynu je nutno projektovat a realizovat na současné technické úrovni. 
Regulační prvky musí pružně reagovat na okamžitou potřebu požadovaného množství plynu v distribuční síti. 
Soustava měření a regulace odebíraného množství plynu musí umožňovat zpětnou kontrolu a signalizaci 
aktuálního provozního stavu na centralizovaná řídící místa distributora plynu.  
 
U nových podnikatelských aktivit mimo dosah stávajících sítí CZT upřednostňovat kombinovanou výrobu 
elektrické energie a tepla v plynových kogeneračních jednotkách. 
 
U ostatních tepelných zdrojů upřednostňovat zemní plyn a elektrickou energii v kombinaci s využitím 
netradičních a obnovitelných zdrojů energií.  
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B.3.3.3. Zdůvodnění koncepce občanského vybavení 

Pro uspokojení každodenních běžných nároků obyvatel bude využívána stávající vybavenost města, která 
v zásadě odpovídá současným potřebám, v některých oblastech (např.školní a předškolní péči, zdravotnictví, 
kultuře, sportu) se uvažuje o jejím posílení formou rekonstrukcí a dostaveb stávajících zařízení. 
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. 

• Kultura :  
Město disponuje dostatečnou nabídkou kulturních a kulturně vzdělávacích akcí. Kulturnosti prostředí a 
atraktivitě místa přispívá existence historického zázemí a turisticky zajímavé městské památkové zóny. 
Kulturní problematika města spočívá spíše v oblasti kvalitativní a organizační, nároky na plošný rozvoj 
nebudou nijak náročné i při zohlednění potřeby vybudování stálé divadelní scény, jejíž umístění je uvažováno 
v nových smíšených plochách na východním okraji města v návaznosti na park za hřbitovem. 

• Zdravotnictví :  
Přerov má dostatečné a dobře dostupné vybavení zdravotnickými zařízeními ve většině odborných oborů. 
Nedostatkem je absence bezbariérových přístupů ke zdravotnickým zařízením pro občany se sníženou 
mobilitou. Pokud se vyskytují problémy, mají spíše ráz organizační a kvalitativní. Nároky na zvýšení počtu 
zařízení a jejich kapacity budou úměrné rozvoji ostatních aktivit. Neočekávají se větší územní požadavky, 
půjde především o umisťování těchto zařízení do příslušných ploch, které tuto potřebu vyvolají. Budou mít 
charakter přípustné smíšenosti hlavní funkce. Větší požadavky mohou být vyvolány v případě, že dojde 
k masivnímu rozvoji ekonomických aktivit, v tom případě musí probíhat souběžně s proporcionálním rozvojem 
ostatních funkcí. 

• Školství :  
Základní a střední školství patří k silným stránkám Přerova, zvláště v oblasti školství středního a učňovského. 
Město je pokryto dostatečnou sítí základních a středních škol s dobrou dostupností a s úrovní, která je 
schopná zajistit potřeby mikroregionu ve vzdělávání a celoživotním učení. Státní školy jsou doplněny 
rozvinutým sektorem soukromých škol. V nedávné minulosti byla zřízena jedna soukromá vysoká škola. 
Střední a odborné školství je velmi dobrým základem pro přípravu kvalifikované pracovní síly v případě 
rozvoje podnikatelských aktivit. Může sehrát podpůrnou roli při rozhodování investorů o jejich lokalizaci. 
Nová školská zařízení budou umisťována podle potřeby v nových smíšených plochách bydlení a stanou se 
organickou součástí nových městských stavebních struktur. 

• Vybavenost pro cestovní ruch :  
Návrh územního plánu řeší lokalizaci dalších ploch pro rekreační sport a turistiku. Pro větší motivaci 

cestovního ruchu je třeba zlepšit nabídku kulturních a přírodních hodnot území, rozvíjet oblast služeb a 
zázemí cestovního ruchu. V neposlední řadě je nutno pamatovat na potřebnou infrastrukturu pro zpřístupnění 
krajiny ve formě cyklistických a pěších tras, naučných stezek a dalších vhodných zařízení. Podmínky pro 
umisťování těchto aktivit a jejich zázemí jsou dány přípustnou a doplňkovou funkcí v plochách bydlení a 
smíšeného bydlení. 
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B.3.3.4. Zdůvodnění vymezení veřejných prostranství 

Významnou součástí veřejné vybavenosti území jsou veřejně přístupná prostranství, která jsou navržena jako 
součást infrastrukturální kostry území a budou plnit nejen dopravně obslužnou a přístupovou funkci, ale i 
společenské a rekreačně pobytové poslání. V tomto smyslu jsou veřejná prostranství, zejména uliční síť, 
chápána jako nosný skelet urbánní struktury, ke kterému přiléhají fraktální struktury jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, ať už se jedná o plochy stabilizované, zastavitelné, či přestavbové. 
Veřejná obsluha území se uskutečňuje v plochách veřejných komunikací, účelových komunikací mimo areály 
a v jejich součástech, náměstí, ulic, cyklistických stezek a dalších veřejných prostranstvích. Plochy jsou vždy 
veřejně přístupné a slouží k umístění obslužných systémů jako je doprava a technické sítě. Současně jsou 
základním společenským prostorem, který utváří charakter města  i jeho jednotlivých částí a je podmínkou 
obyvatelnosti, přístupnosti a prostupnosti území. Kvalita a obyvatelnost veřejných prostorů je v současné době 
degradována požadavky na parkování a živelným využíváním pro jiné funkce. 
Z hlediska jejich funkce jsou veřejná prostranství dále definována ve dvou hlavních kategoriích : s převážně 
dopravní funkcí – ulice, náměstí a s převážně přírodní a rekreační funkcí – veřejná sídelní zeleň. 
Plochy 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. 
Povrch těchto prostorů je utvářen převažujícím podílem zpevněných ploch (vozovek, chodníků), jejich výraz je 
více či méně dotvářen uliční zelení a aplikací prvků městského mobiliáře. 
Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro revitalizaci a kultivaci stávajících veřejných prostranství, 
zejména v případě zanedbaných, avšak z hlediska urbanistické koncepce exponovaných prostorů. 
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 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 jejich ploch 
samostatně vymezených.  
 

Definice a regulativy využití ploch veřejných prostranství s převažující dopravní funkcí a nezastavitelných 
ploch sídelní zeleně, které mají charakter veřejných prostranství, vycházejí z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území : 
 U - Plochy veřejných prostranství - §7  vyhl. 501/2006 
Jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost 
pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a 
účelem. 
Podle charakteristik využití jsou navrženy funkční typy : 
UD - veřejně přístupná prostranství pro dopravu - na těchto plochách budou umisťovány zejména 
pozemky veřejných prostranství pro shromažďování a pobyt obyvatel, pro pěší a automobilovou dopravu 
zajišťující přístup a příjezd na pozemky ploch s rozdílným způsobem využití, vedení tras technické 
infrastruktury zajišťující zásobování přilehlých ploch s rozdílným způsobem využití médii.  
UZ - veřejně přístupná sídelní zeleň – její plochy jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění 
podmínek pro vytváření souborů a ploch veřejně přístupné zeleně v zastavěném a zastavitelném území. 
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B.3 . 4 .  Z DŮVO DNĚNÍ  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ  KRAJI NY    

 

B.3.4.1. Územní systém ekologické stability 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální systém ekologické 
stability. Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. 

� Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. jako biotop 
nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

� Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. jako 
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 
jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

� Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu 
do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Často plní v 
krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou). 

 

Pro návrh ÚSES v řešeném území jsou zásadní dvě dokumentace.  

Pro nadregionální a regionální úroveň ÚSES je závazný schválený územní plán velkého územního celku 
(VÚC) Olomoucká aglomerace z roku 1997, který ve své závazné části obsahuje prvky nadregionálního a 
regionálního ÚSES, převzaté z územně technického podkladu (ÚTP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR  - 
Regionální a nadregionální ÚSES ČR. Takto byl ÚSES převzat na území města Přerova i do nově 
zpracovaných Zásad územního rozvoje olomouckého kraje.  

V územním plánu je v nadregionální větvi (nadregionální biokoridor K143) upřesněn rozsah regionálního 
biocentra Žebračka a doplněna 3 vložená lokální biocentra.  

V ochranné zóně, která je součástí  NRBK 143 se podle územního plánu VÚC uplatňuje tzv. koridorový efekt, 
z něhož vyplývá, že všechny významné ekopozitivní krajinné segmenty, tj. skladebné prvky regionálního a 
místního ÚSES, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a další evidované hodnotné lokality a 
plochy s vyšším stupněm ekologické stability, jsou chápány jako součást NRBK. V praxi to znamená, že v 
ochranné zóně NRBK je realizován zvýšený zájem orgánů ochrany přírody o vyjmenované segmenty, 
uplatňovaný v rámci platné legislativy, neznamená to však, že jsou v této zóně dotčeny další stávající a 
navrhované funkce v území. 

Regionální biocentrum Žebračka (RBC 164) je navrženo na území města Přerova v celkové výměře 307,07 
ha, z čehož 209,5 ha tvoří les charakteru tvrdého luhu, zbývající plochy tvoří v současnosti zemědělská půda, 
využívaná jako louky, zahrady, sady, orná půda, případně ladem ležící. Biocentrum přesahuje částečně do 
území obce Prosenice, kde je respektováno v platném územním plánu obce. 

V územním plánu města Přerova je rozsah regionálního biocentra převzat přesně dle pokynů orgánů ochrany 
přírody dle hranic zakreslených v ZÚR, včetně nezalesnitelné plochy orné půdy v ochranném pásmu 
stávajícího elektrovodu v severní části  a problematické plochy bývalé skládky odpadu v jižní části. V rámci 
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opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje je sice možno 
„upřesnit vymezení biocentra podle charakteru biotopu, hranic lesa apod. s odchylkou posunu hranice max 
.100m při zachování celkové rozlohy“ – tato úprava však na území města v dané lokalitě není možná, protože 
chybí vhodné biotopy pro zachování celkové rozlohy.   

V regionální větvi v severní části území je převzato regionální biocentrum Povodí Olešnice (v celostátním 
značení RBC 165), upřesněn průběh regionálních biokoridorů RK 1536 a RK 1520 a vložena lokální biocentra. 
Situace je poněkud komplikována absencí územního plánu Zábešní Lhoty, do jejíhož katastru část 
regionálního biokoridoru přechází. 

Regionální biocentrum Povodí Olešnice má výměru 32, 7 ha, která je s ohledem na 3. vegetační stupeň, ve 
kterém se biocentrum nachází, dostačující, i když optimální výměra by měla být podstatně větší a v ideálním 
případě by regionální biocentrum mělo zabírat celý lesní komplex severně od Čekyně  - celý Hrubý les a 
Ojanský důl. 

Regionální biokoridor RK 1539 byl již zahrnut do komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezdec, do jeho trasy 
jsou tu vložena dvě biocentra v lokálních parametrech. 

Návrh místního (lokálního) ÚSES byl pro řešené území zpracován v podobě generelu v rámci většího 
územního celku okresu Přerov v roce 1994 a zapracován do předchozího územního plánu města Přerova, 
schváleného v roce 1996. Nově byl lokální ÚSES přeřešen na základě požadavků vyplývajících ze 
zpracovaných komplexních pozemkových úprav, zadání a zpracování územního plánu, připomínek dotčených 
orgánů státní správy, vlastníků pozemků a ostatních účastníků územního řízení. Úpravy vedení biokoridorů a 
umístění biocenter ve Vinarském lese vznikly na základě posouzení kvality ekologického potenciálu lesních 
porostů. 

Návaznost řešení ÚSES na předchozí projektovou dokumentaci je patrná z tabulky Textové části II.02 „Popis 
jednotlivých prvků ÚSES“, kde je odkaz na značení prvků ÚSES v dříve zpracovaném generelu a Územním 
plánu.  
 
Způsob navržení jednotlivých prvků ÚSES: 
 
Prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich biogeografického významu a podle 
typů požadovaných cílových společenstev vycházejí z doporučené metodické příručky pro tvorbu ÚSES – 
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES (Maděra, Zímová, 2005).  
Doporučená minimální šířka regionálního a osy nadregionálního biokoridoru : 

• lesní společenstva 40 m, 

• mokřadní a vodní společenstva - 40 m, 

• luční společenstva - 50 m. 
Doporučená maximální délka jednotlivých úseků regionálního a osy nadregionálního  biokoridoru  a možnost 
jejich přerušení: 

• lesní společenstva - 700 m, možnost přerušení do 150 m (přičemž však musí být zachovány 
alespoň parametry lokálního biokoridoru), 

• mokřadní společenstva - 1000 m, možnost přerušení do 100 m zastavěnou plochou, do 150 m 
ornou půdou, do 200 m ostatními kulturami, 

• luční společenstva - 500 m, možnost přerušení do 100 m zastavěnou plochou, do 150 m ornou 
půdou, do 200 m ostatními kulturami. 
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Doporučená minimální velikost navržených regionálních biocenter : 

• společenstva lesní v 1. a 2. veg. stupni a společenstva tvrdého luhu – 30 ha; 

• společenstva lesní ve 3. veg. stupni  - 20 ha;  

• lesní společenstva olšin a měkkého luhu – 10 ha; 

• společenstva luční – 30 ha; 

• společenstva mokřadní – 10 ha.  
Doporučená minimální velikost navržených lokálních biocenter :  

• společenstva lesní – 3 ha; 

• společenstva luční – 3 ha; 

• společenstva mokřadní – 1 ha; 

• společenstva kombinovaná – 3 ha. 

Doporučená maximální délka lokálních biokoridorů a možnost jejich přerušení: 

• společenstva lesní – 2 000 m, možnost přerušení do 15 m; 

• společenstva mokřadní – 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 80 m 
ornou půdou, do100 m ostatními kulturami; 

• společenstva luční – 1 500 m, možnost přerušení i 150 m; 

• společenstva kombinovaná – 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 80 
m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami. 

Doporučená minimální šířka lokálních biokoridorů: 

• společenstva lesní – 15 m; 

• společenstva mokřadní – 20 m; 

• společenstva luční – 20 m. 
Prostorové nároky na tvorbu funkčních biocenter a biokoridorů se u různých typů společenstev poněkud liší. 
Konkrétní vymezení skladebných částí ÚSES závisí především na vhodných přírodních podmínkách a na 
aktuálním stavu využití území. Výměra navržených biocenter může překročit požadovanou minimální velikost 
a délka biokoridorů může být kratší. Naopak může dojít k situaci, kdy šířka biokoridoru nedosáhne ani 
minimální stanovené šíře – zejména pokud sledují vodní tok. Stává se to v případech, kdy je podmáčená niva 
velmi úzká, nebo je omezena existujícími stavbami. 
Cílová podoba jednotlivých skladebných prvků ÚSES je determinována jejich funkcí v systému. Základní 
skladebné prvky (biocentra a biokoridory) by měly reprezentovat pestrou škálu typických lesních, vodních, 
mokřadních i lučních společenstev. V případě interakčních prvků je cílová podoba podstatně variabilnější, 
daná i dalšími funkcemi prvků (estetickou, protierozní aj.). 
Navržený systém ÚSES na území města Přerova vycházel z dříve zpracovaného generelu a předchozího 
územního plánu města. Oproti generelu bylo v dílčích částech pozměněno řešení místního ÚSES zejména v 
lesních celcích. Návrh byl upraven dle aktuálního stavu území a nových  požadavků na využití území, 
zohlednil zpracovanou komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Újezdec a zpracované územní plány v 
navazujících územích sousedních obcí, respektoval připomínky orgánů ochrany přírody. Velkost biocenter 
vycházela rovněž z původního návrhu generelu, často za předpokladu návaznosti mimo řešené území. Pokud 
biocentra v souvislých porostech lesa řešeného území nedosahovala v generelu požadované minimální 
výměry 3 ha, nebyla jejich velikost s ohledem na dřevinnou skladbu upravována. 
Interakční prvky byly částečně převzaty z předchozího územního plánu. Zahrnují buď stávající plochy nebo 
linie zeleně nebo sledují stávající příkopy a komunikace s vlastní katastrální parcelou, případně cesty, nové 
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linie a plochy zeleně, terénní stupně a protierozní opatření, navržené v rámci KPÚ v Újezdci a nedokončeném 
scelení v katastrech Dluhonice,  Henčlov a Kozlovice.  
Interakční prvky je vhodné zřizovat zejména na plochách smíšené krajinné zeleně (Z), plochách lesních (L) a 
zemědělských (P). 
Popis jednotlivých prvků ÚSES obsahuje tabulka Textové části II.02 „Popis jednotlivých prvků ÚSES“. ÚSES  
je zakreslen v samostatném schematu „Příroda a krajina“ grafické části Odůvodnění územního plánu. 

  

B.3.4.2. Podmínky, požadavky a zásady využívání krajiny  

 
Podmínky, požadavky a zásady využívání krajiny vyplývají z koordinace jednotlivých hospodářských i 
mimoprodukčních zájmů v území, stávající legislativy a geografických charakteristik. Základem návrhu 
využívání krajiny je její členění na odlišné využívání funkčních ploch. Funkční plochou se rozumí část území 
tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je v územně plánovací dokumentaci vymezena má 
stanovenou funkci využití s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití. 
Krajina města se člení na jednotlivé funkční plochy ve smyslu Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Na území města 
Přerova se nachází : 
P - plochy zemědělské  - jsou tvořeny pozemky orné půdy, sadů, trvalých travních porostů, chmelnic, polními 
cestami a porosty dřevin rostoucích mimo les jako jsou porosty na mezích, aleje a stromořadí, remízky a 
solitéry. Jejich využívání se řídí zejména zákonem 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů. Jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro zemědělské využití.  
Plochy zemědělské, pokud jsou velkovýrobně obhospodařované jako orná půda, jsou z velké části potenciálně 
i akutně ohroženy vodní a větrnou erozí. Z tohoto důvodu i z dalších důvodů ekologických a estetických  je 
třeba zemědělskou část krajiny rozčleňovat systémem protierozních mezí, pásů krajinné zeleně, 
doprovodnými stromořadími. Detailní řešení ploch zemědělských je záležitostí komplexních pozemkových 
úprav, které jsou  v území doposud dokončeny v Újezdci. Zemědělské plochy je možno převést do ploch lesa, 
a to v těch případech, kdy se jedná o pozemky ohrožené vodní erozí, málo kvalitní a těžce obhospodařované 
a jejichž zalesnění nepoškodí cenné biotopy a krajinný ráz území. 
L - plochy lesní - vymezené za účelem zajištění podmínek pro využití pozemků pro les. Plochy lesní jsou 
stabilizované, změny jejich využití se nepředpokládají. Jsou tvořeny pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve 
smyslu zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 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. Jsou 
vymezeny za účelem zajištění podmínek pro podporu biodiverzity a pestré krajinné mozaiky. Zahrnují v prvé 
řadě přírodě blízké ekosystémy stávající a plochy územního systému ekologické stability. Rozsah 
navrhovaných ploch krajinné zeleně je poměrně velký a to především: 

• jako součásti návrhu skladebných částí územního systému ekologické stability, 

• do prostorů devastovaných těžbou a skládkováním,  

• v návaznosti na ekologicky cenná území jako je národní přírodní rezervace Žebračka a přírodní 
památka Na Popovickém kopci. 
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VT - plochy těžby – vymezeny za účelem hospodářského využití nerostných surovin v území. Jejich 
rozsah je poměrne malý.  
R plochy rekreace -  vymezeny za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Tyto jsou  
zahrnuty do zastavěného území. Plochy rekreace jsou členěny na plochy rekreace veřejné, plochy 
rekreace individuální a plochy sportu a zábavy. Individuální rekreace je realizována formou zahrádkaření – 
převážně nivní polohy a jižní část města, a formou rekreace s objekty (chaty) – zejména v severní části 
města (Čekyně). 
Celoevropský trend směřuje k poklesu zájmu o zahrádkaření a intenzivnějšímu využívání ploch veřejné 
rekreace. Takto je též zaměřen návrh územního plánu. Nové plochy zahrádek se nenavrhují. Pokud se 
zahrádky navrhují ke zrušení, je to z důvodů řešené dopravní obsluhy území, případně pro rozvoj dalších 
funkcí, jako jsou plochy bydlení, plochy smíšené obytné a další plochy dopravní infrastruktury.  

 

B.3.4.3. Voda v krajině a protipovodňová ochrana 

 
Součástí textu části Územního plánu (ÚP) města Přerova „Voda v krajině a protipovodňová ochrana území“, je 
koncepční řešení problematiky vodních toků v souvislosti s okruhy vodohospodářské problematiky: 

• Vodní toky a vodní plochy;  

• Objekty na vodních tocích; 

• Protipovodňová ochrana; 

• Vodní cesty a plavba. 
Veškeré podklady, z kterých se vycházelo k uvedené problematice jsou součástí samostatně uvedených 
podkladů všech oborů. 
 
Hodnocení a zapracování připomínek do návrhu řešení 
Návrhové řešení vodohospodářské problematiky vychází z podkladové části a z konceptu řešení a z nových, 
aktualizovaných podkladů a poznatků při zohlednění připomínek vznesených jednotlivými subjekty v rámci 
projednání části „Koncept Územního plánu města Přerova“. Jednotlivé připomínky byly analyzovány a 
zapracovány do dalšího stupně ÚP. 

 

B.3.4.3.1. Vodní toky – obecně 

V zájmovém území se nachází toky ve správě Povodí Moravy, s.p. a Zemědělské vodohospodářské správy, 
Oblas povodí Moravy a Dyje. Hlavním a vodohospodářsky nejvýznamnějším tokem je řeka Bečva, která je ve 
správě Povodí Moravy, s.p. a vodohospodářsky významný umělý vodní tok (náhon) Strhanec odbočující z řeky 
Bečvy nad pohyblivým jezem v Oseku nad Bečvou a protékající souběžně s Bečvou k.ú. Osek n. Bečvou, 
Proseničky, Prosenice, Lýsky a Přerov. V Přerově je náhon na rozdělovacím objektu rozdělen na dvě koryta, 
z nichž jedno je zaústěno do Bečvy v Přerově a druhé v k.ú. Dluhonice.  
Přehled vodních toků a jejich správců je uveden v následující tabulce 1. 
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Tab. 1  Základní údaje o jednotlivých tocích  

Název toku Číslo hydrologického 
pořadí povodí 

Plocha povodí Správce toku 

Bečva 4 - 11 - 02 – 070* 1 598,79 km2 * Povodí Moravy, s.p., Brno 

Strhanec**  4 - 11 - 02 – 069 16,304 km2 Povodí Moravy, s.p., Brno 

Lučnice 4 - 11 - 02 – 067 6,334 km2 ZVHS, Oblast povodí Moravy a Dyje 

Vinarský potok 4 - 11 - 02 – 071 12,789 km2 ZVHS, Oblast povodí Moravy a Dyje 

Olešnice 4 - 10 - 03 – 129 137,813 km2 ZVHS, Oblast povodí Moravy a Dyje 

*  v profilu Dluhonice          **  tzv. Malý Srhanec je ve správě Prechezy, a.s. 

 
Bečva -  je hlavním tokem v zájmovém územím, která vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy u 
Valašského Meziříčí a dále pokračuje jako jeden tok nazývaný Spojená Bečva. Bečva je největším 
levostranným přítokem řeky Moravy, do řeky Moravy je zaústěna mezi Tovačovem a Troubkami (jihozápadně 
od Přerova). Moravskou bránou protéká Bečva od severovýchodu k jihozápadu a má v hlavním povodí Moravy 
mimořádný význam, protože svými průtoky značně ovlivňuje vodnost řeky Moravy. Pramenná oblast jak 
Rožnovské Bečvy, tak i Vsetínské, patří k extrémně vlhkým územím v našem státě, což je způsobeno relativně 
velkým množstvím spadlých srážek. V dolní části řeky od ústí až po Lipník protéká úrodnou rovinou Hané, lesy 
se nacházejí jen na pravém břehu v k.ú. Přerov v úseku km ř.13,5 až 16,0, na levém břehu jsou jen malé háje 
v k.ú. Přerov a Kozlovice od ř.km 14,0. Zájmovým územím protéká řeka Bečva v ř. km cca 6,0 až 17,0. Tok 
Bečvy je dlouhý 119,3 km, šířka Bečvy na Přerovsku je převážně 35 až 45 m. Ve městě Přerově vede koryto 
hustě zastavěnou částí s řadou průmyslových závodů, které jsou závislé na zásobování vodou z Bečvy. Bečva 
nemá v uvedeném úseku významnější přítoky, jen v km 15,485 levobřežní přítok Lučnice. Bečva napájí 
významný náhon Strhanec odbočující nad Oseckým jezem. Koryto Bečvy je v dnešní době v celé trase 
Přerovem regulované, zčásti v otevřeném složeném lichoběžníkovém profilu s ohrázováním a v místech se 
stísněnými podmínkami je koryto vedeno mezi kamennými opěrnými zdmi. Regulace koryta probíhala 
počátkem minulého století. Ve středověku řeka vstupovala do města neregulovaným meandrem, v roce 1827 
byl meandr posunut východním směrem, v roce 1885 byl již tok částečně narovnaný a v roce 1912 byla 
provedena stávající regulace koryta. V úrovni meandru původního koryta byla provedena výstavba chovného 
rybníka - Městský rybník. Kapacita koryta Bečvy v zájmovém území se liší dle charakteru území, kterým řeka 
prochází. 
Strhanec - dalším vodním tokem ve správě Povodí Moravy, s.p. je náhon Strhanec, který odbočuje na pravém 
břehu Bečvy těsně nad pohyblivým jezem v Oseku nad Bečvou. Jedná se o umělý vodní tok – mlýnský náhon 
protékající souběžně s Bečvou přes k.ú. Osek n. Bečvou, Proseničky, Prosenice, Lýsky do Přerova. Strhanec 
má z hlediska vodohospodářského mimořádný význam. V průběhu let byly na toku vybudovány 4 vodní 
elektrárny a řada odběrných objektů. Kromě energetického potenciálu má Strhanec významnou vodárenskou 
funkci. Podél jeho pravého břehu v prostoru mezi Přerovem a Osekem nad Bečvou se rozprostírá rozsáhlé 
jímací území Lýsky, které je využíváno jako vodní zdroj (pitná voda pro Přerov) a dřívější ochranné pásmo 
PHO 2. stupně-vnější zahrnovalo v sobě i koryto Strhance v úseku, kde prochází rezervací Žebračka (Přerov – 
místní část Předmostí) tj. cca 800 m nad rozdělovacím objektem až po km 6,2. Náhon je v současné době 
značně zdevastovaný, údržba náhonu byla v posledním období značně zanedbávána. Kapacita náhonu je cca 
8 m3/s, maximální povolený průtok náhonem je 4 až 4,5 m3/s, množství vody ve Strhanci se řídí manipulačním 
řádem jezu v Oseku nad Bečvou. Staničení náhonu je proti toku od km 0,00 na rozdělovacím objektu 
v Přerově (na prahu objektu), který je ve správě Prechezy, a.s., Přerov až po km 11,828 na stavidlovém 
objektu u Oseckého jezu. Délka náhonu od tohoto staničení až po jez Osek je tedy 11,828 km. Náhon má 
lichoběžníkový profil s šířkou ve dně 4 m a se sklony svahů 1:1 až 1:1,5, podélný sklon dna je cca 0,5%, 
v některých úsecích je náhon ohrázovaný. Strhanec protékající severovýchodní části národní přírodní 
rezervace Žebračka získal již za dobu své existence v tomto úseku přírodě blízký charakter. Rozdělovací 
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objekt u dnešního výstaviště dělí náhon do dvou koryt, větší část průtoku je vedena korytem v intravilánu 
města a je zaústěna do Bečvy po cca 900 m nad tzv. továrním jezem a je ve správě Povodí Moravy, s.p. 
Menší část průtoku je vedena v délce cca 5 km přes průmyslové areály Přerova. Jedná se o tzv. Malý 
Strhanec, který je ve správě Prechezy, a.s. a je zaústěný do Bečvy v k.ú. Dluhonice. Náhon Strhanec byl 
určen do správy Povodí Moravy, s.p. rozhodnutím Ministerstva zemědělství od 1.10. 2008. 
Drobné vodní toky - z dalších drobných toků, které zasahují do zájmového území je nejvýznamnějším tokem 
Olešnice s přítokem Říka, který je ve správě ZVHS (Oblast povodí Moravy a Dyje), s celkovou plochou 
povodí 137,813 km2. Olešnice je zaústěna do toku Morávka a od tohoto místa až po jez v ř.km 6,575 je 
Olešnice ve správě Povodí Moravy, s.p. Tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a 
zájmovým územím prochází v katastrálním území Penčice, Penčičky, Lhotka u Přerova a Žeravice.  Přítoky a 
horní část toku protéká stísněným údolím s velkým sklonem, vytvořené řečiště je poměrně dostatečné pro 
převedení veškeré vody. Ve střední a dolní části Olešnice jsou na toku četné objekty, které zhoršují kapacitu 
koryta. Dochází zde k drobným rozlivům do přilehlého údolí. K nejvýznamnějším rozlivům dochází v profilu 
Žeravice a Penčice. Údolní niva Olešnice je v současné době hodně využívána pro zemědělskou výrobu, 
bezprostředně podél toku jsou v převážné většině louky. K rozlivům dochází nejčastěji na pravém břehu, 
k rozsáhlému zaplavování pozemků s ornou půdou většinou nedochází. Koryto toku vede pod obcí Žeravice 
v polní trati, v obci je koryto tvořeno dvojitým lichoběžníkem s jednostrannou bermou, břehy jsou zatravněné a 
dostatečně udržované. Nad obcí v ř.km 8,0 až 9,0 protéká Olešnice chatovou oblastí s plochým územím, kde 
dochází k občasným rozlivům. Nad touto oblastí je koryto přírodní, bez úprav, pravý břeh je strmý a vysoký 
s navazujícím lesním porostem. U Lhotky u Přerova v ř.km 9,3 až 10,2 je na pravém břehu rezervace se 
stepním porostem (významný krajinný prvek). Od ř.km 10,9 do km 11,3 je koryto upraveno v rámci přeložky 
komunikace. Nad touto úpravou dochází k usazování splavenin, omezování průtočného profilu a následnému 
vzdouvání hladiny k usedlostem v Penčicích. Podél usedlostí jsou na pravém břehu opěrné zdi, v další části 
protéká Olešnice kolem zahrad v úseku dlouhém cca 250 m s oboustrannou zástavbou v obci Penčice. Mírný 
podélný sklon v obci způsobuje ukládání splavenin a zarůstání koryta. Kapacita koryta v polní trati vyhovuje 
přibližně průtokům Q5 a v obcích až Q50. K větším rozlivům dochází v plochém inundačním území především 
při průtocích blížících se Q100, v intravilánu obcí k velkým rozlivům nedochází. Pro povodí toku Olešnice byla v 
roce 2000 vypracovaná studie odtokových poměrů. 
Dalším významnějším tokem ve správě ZVHS je Vinarský potok, zaústěný v severozápadní části Přerova do 
náhonu Strhanec. Vinarský potok pramení ve Vinarském lese, protéká obcemi Vinary, Popovice, Předmostí a 
částí katastru Přerova, kde zaúsťuje do potoka Strhanec. Jedná se o regulované koryto, v některých úsecích 
zatrubněné. Regulovaný úsek koryta začíná v obci Popovice a dále sleduje dráhu Přerov-Bohumín až do 
místa rozdvojení dráhy směrem na Olomouc, kde je zaústěn do náhonu Strhanec. Vinarský potok má hlavní 
podíl na průchodu povodňových průtoků v náhonu Strhanec, kdy za povodňového stavu je na Oseckém jeze 
na Bečvě zcela uzavřen nátok do tohoto náhonu. 
Levostranným přítokem Bečvy v ř.km 15,485 je tok Lučnice. Jedná se o koryto melioračního odpadu s malým 
povodím o ploše cca 6,3 km2. Koryto toku mělo nevyhovující kapacitu a v roce 1988 byl zpracován projekt na 
jeho rekonstrukci za účelem zkapacitnění. Koryto od zaústění do Bečvy až nad hřiště v Kozlovicích bylo 
tvarově nestálé, nekapacitní, často docházelo k zaplavování okolních pozemků. Úsek koryta vedoucí podél 
hřiště byl zatrubněn s nedostatečným krytím a v některých místech došlo k prolomení trub. Základním 
stavebně technickým řešením bylo vyčištění otevřeného koryta a úprava příčného profilu na dostatečnou 
kapacitu od zaústění do Bečvy až po ř.km 0,396 a provedení nového zatrubnění podél hřiště v Kozlovicích. 
Nová trasa koryta se jen nepatrně liší od původní a navržený příčný profil otevřeného koryta lichoběžníkového 
tvaru  se šířkou ve dně 1,0 m a sklony svahů 1:1,5 provede množství vody odpovídající Q50 až Q100. Kapacita 
zatrubnění DN 1000 odpovídá cca průtoku Q5 až Q10. 
Z rybníku od Předmostí je veden meliorační odpad, který je v Dluhonicích u Prechezy zaústěn do slepého 
ramene mlýnského náhonu Strhanec a následně je zaústěn jako pravostranný přítok do řeky Bečvy. 
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Ochranná pásma vodních toků 

Povodí Moravy, s.p., jako správce toků Bečva a Strhanec požaduje respektování manipulačního a ochranného 
pásma  na obou březích kolem vodního toku v šířce 8 m od břehové čáry. V uvedeném manipulačním pruhu 
se nesmí umisťovat žádné nadzemní pevné předměty, vlastník pozemku musí strpět břehové porosty a 
případné terénní úpravy. Návrh nové výsadby v souvislosti s revitalizací pobřeží kolem Bečvy musí být 
projednán s Povodím Moravy s.p., provozem Přerov. Je nutné rovněž zamezit ukládání pevného odpadu do 
koryt toků a zabránit podobnému znečišťování. U náhonu Strhanec tento manipulační pruh většinou nelze 
dodržet a to především v národní přírodní rezervací Žebračka a ve stísněných úsecích zástavby části Přerova. 
Bezprostřední okolí toku zůstane nezměněno, bude prováděna pouze běžná údržba břehových porostů 
v bezprostřední blízkosti toku. U drobných vodních toků bude požadováno respektování manipulačního a 
ochranného pásma v šířce 6 m od břehové čáry, u toků s malou šířkou lze manipulační pás zachovat alespoň 
na jednom břehu,  např. u toku Lučina.   

Migrační prostupnost 

Hlavním objektem v městě Přerově na řece Bečvě je v km 11,440 třípólový segmentový jez s pravostrannou 
bermou, jezová pole jsou oddělena pilíři šířky 2,5 m. Celková délka jezového tělesa je 28,7 m, celková šířka 
Bečvy v místě jezu včetně nátoku na MVE činí 56,75 m, světlost jezových polí je 3x16 m a výška jezu je 4,5 m. 
Jedná se o vysoký jez, který je v současné době migračně neprostupný. Dle zákona „O vodách a jeho změn“, 
je při změně (rekonstrukci) vodního díla nutné vytvořit podmínky pro pohyb ryb a vodních živočichů v obou 
směrech vodního toku, jez nesmí vytvářet bariéru pohybu vodním živočichům. V blízké budoucnosti není 
plánovaná rekonstrukce jezu, není s ní počítáno ani v navrhovaných protipovodňových opatřeních, ale 
s variantou výstavby rybího přechodu je nutno do budoucnosti počítat. Proto je nutné ponechat územní 
rezervu na pravém břehu pro případnou výstavbu rybího přechodu, a to v šířce alespoň 5 m v případě 
technického rybího přechodu, v případě přírodního přechodu cca 15 m. 
Při případné rekonstrukci poškozeného pevného jezu na toku Olešnice v ř.km 8,460 je třeba rovněž počítat 
s výstavbou rybího přechodu, kdy při povolování rekonstrukce vodních děl musí být zohledněna ochrana 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů a tato díla nesmějí v budoucnu vytvářet bariéry pohybu ryb a 
vodních živočichů. 

Revitalizace 

Opatření na revitalizaci říčního ekosystému souvisí s problematikou protipovodňové ochrany, vymezení 
akumulační schopnosti podél vodních toků je přínosem pro vodní režim údolních niv. Povodí Moravy, s.p. se 
zabývalo studií Revitalizací odstavných ramen Moravy a Bečvy, kde byly zmapovány a určeny k revitalizaci i 
odstavná ramena na Bečvě v okrese Přerov. Tato ramena však nezasahují do zájmového území. Revitalizace 
Bečvy v Přerově a bezprostředním okolí bude zaměřena především na revitalizaci nábřeží, která bude 
bezprostředně navazovat na nejbližší okolí. Bečva v Přerově prochází jak zastavěným, tak i nezastavěným 
územím. Úseky, které mají přírodní charakter budou plnit funkci krajinně-ekologickou s rekreačními pěšími a 
cyklistickými trasami, úseky procházející městskou zástavbou budou architektonicky revitalizovány 
s vytvořením zklidněných a odpočinkových míst kolem toku. Revitalizace nábřeží bude navazovat na stávající 
využití (např. využití pro cyklostezku), musí respektovat plánované protipovodňové opatření v bezprostřední 
blízkosti toku a dále musí respektovat podmínky stanovené Povodím Moravy, s.p. pro manipulační a ochranná 
pásma vodních toků. Revitalizace břehů by měla pokračovat v návaznosti na stávající stav ve směru pod 
silničním mostem v průmyslové části města Přerova aby došlo k propojení jednotlivých revitalizovaných úseků. 
V rámci revitalizace povodí je nutno mimo městskou trať zachovat údolní nivy toku, kde dochází k rozlivům za 
povodně mimo zastavěné území a návrhem nové výsadby tak zlepšit retenční schopnost krajiny.  
U toku Olešnice se v nivě pod místní částí Penčice vytváří přírodní mokřad, který bude v rámci revitalizace 
říčních ekosystémů nutno zachovat. Návrhem a realizací plánované výstavby dřevěných stabilizačních prahů 
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v korytě v ř.km 10,3 až 10,8 a ř.km 11,3 až 11,85 se podpoří přirozené zaplavování území při velkých vodách. 
Jedná se o úsek koryta procházející podél Čechyňského rybníka, kde dochází ke stále většímu zahlubování 
koryta a dále o úsek pod mostem v Penčicích (ř.km 11,85), kde na pravém břehu v ř.km 11,45 až 11,70 bude 
zachován přirozený mokřad.  

 

B.3.4.3.2. Ochrana před povodněmi 

Nejvýznamnějším vodním tokem v zájmovém území z hlediska protipovodňové ochrany je řeka Bečva, která 
odvádí vodu z Beskyd a Oderských vrchů a z hlediska hydrologického režimu patří její pramenná oblast k 
místům s extrémními srážkovými úhrny. Bečva má mimořádný vodohospodářský význam v hlavním povodí 
řeky Moravy a svými průtoky značně ovlivňuje vodní režim na středním i dolním toku Moravy. Vznik povodně a 
její časový průběh ovlivňuje celá řada faktorů. Charakteristickými hydrogeologickými podmínkami Bečvy je 
malá propustnost a jímavost okolí, což způsobuje velké kolísání průtoků s náhlými změnami. Pro převedení 
povodní na Bečvě je jedním z kritických míst město Přerov s hustou zástavbou na obou březích a 
nedostatečná kapacita koryta v profilu železničního mostu a jezu. 
Podle informací ZVHS, která má ve správě drobné vodní toky, jsou uvedené toky v zájmovém území bez 
závažnějších problémů a nepočítá se s žádnými výraznými většími úpravami toků. Při větších povodňových 
průtocích dochází na Olešnici k vybřežování vody v intravilánu obce Žeravice v úzkém pruhu podél koryta a 
k občasným rozlivům dochází v plochém území s chatovou zástavbou v ř.km 8,0 až 9,0. V plochém území 
extravilánu obcí dochází k rozlivům při průtocích větších jak Q5. Údolní niva je v současné době využívána pro 
zemědělskou výrobu (louky a orná půda), k velkému zaplavování orné půdy většinou nedochází.  

Stávající stav 

Bečva - Koryto Bečvy bylo v minulosti regulováno a postupně upraveno ve volné trati na průtok cca Q5 a 
v zastavěných tratích pak na patřičně zvýšenou kapacitu odpovídající průtokům Q20 až Q50. Velmi nepříznivé 
jsou v městské trati některé mostní konstrukce a lávky, které jsou nekapacitní a zhoršují odtokové poměry 
v korytě. Jedná se především o zavěšenou lávku pro pěší v ř.km 13,717, silniční most v ř.km 11,892, 
železniční most v ř.km 11,590 a vlečkový most Přerov (Precheza) v ř.km11,120. Při povodni v roce 1997 bylo 
město Přerov silně zasaženo povodní velkého rozsahu. Zaplavena byla větší část intravilánu města a 
přilehlých území vodou z Bečvy do výše od 0,3 do 3 metrů. Přerov byl neprůjezdný ze všech směrů, levý a 
pravý břeh Bečvy byl bez spojení, město se ocitlo bez dodávky elektrické energie a telefonního spojení. 
Problémy na vlastním korytě Bečvy se projevily především u železničního mostu železniční vlečky. Naprosto 
nevyhovující most, který nejvíce zasahoval do průtočného profilu a způsobil vzdutí, byl natolik poškozen, že 
musel být odstraněn. Železniční most na hlavní trati byl rovněž výraznou překážkou v plynulém odtoku. Most 
je nízký s velkým počtem pilířů zasahujících i do kynety. Při povodni se zde zachycovaly plovoucí předměty a 
vzdutí se ještě zvyšovalo. Zúžené koryto Bečvy u odkaliště Prechezy rovněž způsobilo vzdutí a zvýšilo hladinu 
rozlitých vod. V lokalitách U tenisu a u rozvodny v k. ú. Dluhonicích se protrhly ochranné hráze, tok Strhance 
byl devastován. 
Po povodni v roce 1997 nebyla zatím provedena žádná opatření vedoucí k předcházení a zamezení škod při 
povodních, na životech a majetku občanů města. Na základě zhodnocení povodňové události z roku 1997 byly 
vytipovány funkčně nevhodné stavby a lokality v inundačním území. Jedná se především o Přerovské strojírny 
a.s. a areál Teplárny Přerov, kde došlo za povodně k úniku kalírenského oleje a areál Prechezy a.s., kde došlo 
k úniku benzínu. Nevhodné jsou rovněž zahrádkářské kolonie na obou březích a terénní sníženiny s nižší 
úrovní terénu.  
V současné době bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje vyhlášeno na návrh správce toku záplavové 
území významného vodního toku Bečva na území Olomouckého kraje, ř.km 0,000 – 53,960 (od soutoku 
s Moravou po hranici Zlínského kraje), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro umísťování staveb. Aktivní 
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zóny v tomto rozhodnutí stanoveny nebyly. Záplavové území bylo vyhlášeno na základě výpočtu průběhu 
hladin Q5, Q20 a Q100, které vypracoval útvar hydroinformatiky Povodí Moravy, s.p. a hranice záplav je 
vyznačena ve výkresové části. V podkladech pro vyhlášení záplavového území byl rovněž uveden informativní 
rozsah povodně z roku 1997. Ve stanoveném záplavovém území budou plněny následně uvedené podmínky 
pro využívání ploch ležících v záplavovém území a budou stanoveny technické regulativy přípustných staveb: 

• Příslušný stavební úřad nevydá povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, 
pokud jim žadatel nedoloží souhlas příslušného vodoprávního úřadu. 

• Veškerá plánovaná výstavba musí být projednána se správcem povodí, tj. s Povodím Moravy, s.p. 
Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundačním území, 
s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a zejména pak s ohledem na její případné ohrožení 
povodní. 

• Při plánovaní větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno 
lokalitu detailně přeměřit a propočítat znovu průběhy povodňových hladin. Příčné stavby v inundaci, 
které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit také na průtok větší než Q100. 

Dle vyjádření Povodí Moravy, s.p., je nutno plně respektovat podmínky záplavového území, nedoporučuje se 
umísťovat do záplavového území novou zástavbu trvalého charakteru. V okolí Bečvy se již nachází především 
stavebně stabilizované území se stavbami schválenými v dřívější době, u kterých dochází pouze k jejich 
opravám a rekonstrukcím, a proto je nutné tyto stavby chránit před povodněmi. Při povodni v roce 1997, kdy 
bylo zaplaveno téměř  ¾  plochy města Přerova a kdy je vypočtená a stanovená záplavová čára pro Q100 
téměř shodná s rozlivem při této povodni by pak nebylo možno připustit v záplavovém území žádnou zástavbu 
a byl by znemožněn další rozvoj města. Proto je návrh a výstavba protipovodňové ochrany Přerova vysoce 
žádoucí až nezbytná. 
V současné době je Bečva regulována a ohrázována, ale významnější technická opatření, která by příznivě 
ovlivňovala velikost povodňových průtoků prozatím neexistují. Povodňové průtoky řeky Bečvy nad soutokem 
s Moravou nejsou tedy ovlivněny žádnými významnějšími přírodními či umělými retenčními prostory. 
Stávající úroveň ochrany Přerova je nedostačující. Současný stav ochrany Přerova v zájmovém území 
popisují tabulky 2 a 3, které uvádí plochy zaplaveného území jednotlivých městských částí Přerova a počet 
zaplavených objektů při průtocích Q5, Q20, Q100 a při povodni v roce 1997. V tabulce č. 4 jsou uvedeny 
stávající mostní objekty, které více či méně ovlivňují úroveň hladiny v řece. 
 

Tab. 2  Současný stav protipovodňové ochrany  

Objekty celkem Zaplavená plocha v [%] při 
Název obce Místní část 

počet plocha 

 v m2 
Q5 Q20 Q100 

Záplava 
1997 

Prosenice   195 117 609 0 0 0 15 
Přerov   3 143 2 190 466 1 4 44 59 

Kozlovice u 
Přerova 

96 50 385 2 3 4 6 

Lýsky 53 23 105 0 0 12 15 
Dluhonice 58 34 078 0 0 1 28 
Henčlov 83 48 872 0 2 39 64 
Lověšice u 
Přerova 

85 52 596 0 0 47 76 

z toho místní části 

Újezdec u 
Přerova 129 49 899 0 0 0 0 

* šedá čísla představují odhad 
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Tab. 3  Současný stav protipovodňové ochrany  

Počet poškozených objektů a velikost zaplavené plochy v [m2 ] při 
Q5 Q20 Q100 Záplava 1997 Název obce Místní část 

počet plocha počet plocha počet plocha počet plocha 
Prosenice   0 0 1 363 1 363 20 17 452 
Přerov   69 25 986 165 88 256 1 020 952 899 1 393 1 282 604 

Kozlovice u 
Přerova 

3 790 5 1 708 7 2 086 10 2 966 

Lýsky 0 0 0 0 9 2 859 11 3 357 
Dluhonice 0 0 0 0 1 270 12 9 693 
Henčlov 0 0 1 803 25 19 208 48 31 457 
Lověšice u 
Přerova 

0 0 0 0 39 24 899 69 39 717 

z toho místní části 

Újezdec u 
Přerova 

0 0 0 0 0 0 0 0 

*- šedá čísla představují odhad 

 
Tab.4  Mostní objekty  

Staničení Mostovka Výška hladin Výška mostovky nad 
hladinou Objekt 

[km ] dolní 
hrana 

horní 
hrana Q5 Q20 Q100 Q5 Q20 Q100 

Ocelový most -Dluhonice 9.904 208.22 210.22 206.40 207.23 207.89 1.82 0.99 0.33 
Potrubní most, lávka-Přerov 
(Precheza) 10.110 207.54 210.71 206.48 207.33 208.02 1.06 0.21 -0.48 

Potrubní most, lávka-Přerov 
(Precheza) 10.815 213.47 215.97 206.93 207.84 208.69 6.54 5.63 4.78 

Potrubní most, lávka-Přerov 
(Precheza) 11.083 215.15 217.65 207.10 208.03 208.90 8.05 7.12 6.25 

Vlečkový most-Přerov 
(Precheza) 

11.120 207.66 209.16 207.10 208.40 208.90 0.56 -0.74 -1.24 

Železniční most-Přerov 11.590 208.85 210.44 207.58 208.60 210.05 1.27 0.25 -1.20 
Silniční most-Přerov 11.892 208.59 210.09 207.88 208.83 210.19 0.71 -0.24 -1.60 
Silniční most-Přerov 12.385 210.18 211.10 208.38 209.25 210.48 1.80 0.93 -0.30 
Lávka u sokolovny-Přerov 12.575 211.46 212.35 208.56 209.46 210.67 2.90 2.00 0.79 
Lávka u hradeb-Přerov 12.898 210.95 212.30 208.88 209.80 210.99 2.07 1.15 -0.04 
Zavěšená lávka-Přerov 13.717 209.48 209.78 209.61 210.55 211.58 -0.13 -1.07 -2.10 

 
Olešnice - na toku v zájmovém území je řada objektů, které zhoršují kapacitu koryta a při povodních 
v obydlených částech obcí omezují průtok a způsobují vybřežení vody z koryta. Tyto objekty byly v rámci 
„Studie odtokových poměrů“ posouzeny z hlediska průtočnosti a možnosti rekonstrukce nebo jejich zrušení. 
Při jejich realizaci by tak došlo ke zlepšení odtokových poměrů především v úsecích toku s přilehlou 
zástavbou (v obcích) -tabulka 5. 
  
Tab. 5  Stávající objekty na toku Olešnice  

Název objektu Staničení  
(ř.km) 

Posouzení kapacity 
objektu 

Poznámka  (návrh na 
zkapacitnění koryta) 

Silniční most v Žeravici š. 7,0m 7,385 Kapacitní na Q50  
Lávka pro pěší š. 2,1 m 7,480 Kapacitní na Q5  
Lávka pro pěší š. 1,3 m 7,565 Nekapacitní na Q5 Odstranění, nová lávka 
Most u sportovního areálu v Žeravici š. 5 m 7,670 Nekapacitní Most není vhodný k 

rekonstrukci, nový most 
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Lávka pro pěší š. 2,6 m 8,050 Nekapacitní na Q5 Odstranění, nová lávka 
Lávka pro pěší š. 0,57 m 8,150 Nekapacitní na Q5 Odstranění, nová lávka 
Stávající poškozený pevný jez s rozdělovacím 
objektem výšky 1,2 m, délka přelivné hrany je 6,6m 

8,460 Nekapacitní na Q10 Jez je nevyhovující, je navržen 
k rekonstrukci 

Lávka pro pěší š. 1,35m 8,480 Nekapacitní na Q5 Odstranění, nová lávka 
Cestní most š. 3,7 m 8,860 Nekapacitní na Q5 Odstranění, nový most 
Silniční most u Lhotky š. 6,2 m 9,555 Kapacitní na Q100  
Lávka pro pěší š. 1,0 m 10,125 Nekapacitní na Q5 Odstranění, nová lávka 
Silniční most  š. 6,0 m 10,915 Kapacitní na Q50  
Betonový stupeň s možností hrazení výšky 0,5 m, 
délka přelivné hrany je 4,5 m  

11,243 Kapacitní na Q10  

Silniční most Penčice-Čekyně š. 12,5 m 11,250 Kapacitní na Q100  
Silniční žb. most v Penčičkách š. 4,2 m  11,850 Kapacitní na Q10  
Ocelová lávka pro pěší š. 2,0 m 11,870 Nekapacitní na Q10 Odstranění, nová lávka 
Ocelová lávka pro pěší š. 1,6 m 11,900 Nekapacitní na Q10 Odstranění, nová lávka 
Místní žb.most v Penčicích u koupaliště š.3,75 m 12,300 Nekapacitní na Q50 Odstranění, nový most 
Pobyblivý, ovladatelný jez výšky 1,5 m s délkou 
přelivné hrany 9,0 m 

12,470 Nekapacitní na Q10  

Obloukový silniční most v Penčicích           š. 6,05 m 12,670 Kapacitní na Q100  
Betonový silniční most v Penčicích š. 7,55m 12,900 Kapacitní na Q100  
Betonový most v Penčicích u školy š. 5,25m 13.360 Nekapacitní na Q10  

Návrhový stav 

Bečva - Vodohospodáři se dlouhodobě snaží vytvořit v povodí Bečvy přiměřené retenční prostory, které by 
transformovaly povodňové průtoky na neškodné parametry. V minulosti bylo vypracováno mnoho variant 
řešení, které se zabývaly optimálním řešením protipovodňové ochrany v Pobečví. Město Přerov má ale 
takovou polohu, kde by lokální ochrana byla na mnohých místech těžko technicky realizovatelná a z hlediska 
urbanistického a architektonického začlenění by protipovodňová opatření působila neesteticky. Na základě 
všech dříve vypracovaných studií byla vypracována poslední technická studie, Bečva – zkapacitnění toku 
(optimalizace) – 1. etapa, která se zabývala všemi dříve navrženými opatřeními a výsledkem bylo zhodnocení 
jednotlivých opatření z hlediska jejich účinnosti, složitosti, reálnosti prosazení do výstavby a dopadů na okolní 
prostředí. Výsledkem uvedené studie bylo doporučení účelné kombinace navrhovaných opatření při optimální 
funkci a minimalizaci negativních dopadů. Ve 2. etapě studie již bylo konstatováno, že ochranu Přerova lze 
optimálně řešit pouze v kombinaci s výstavbou suché nádrže v profilu Teplice nad Bečvou a lokálním 
protipovodňovým opatřením na Bečvě redukovaným na únosnou míru transformovaného průtoku suchou 
nádrží o velikosti cca 650 m3/s. Návrh lokálních protipovodňových opatření byl prověřen hydrodynamickým 
výpočtem hladin povodňových průtoků Bečvy, který zpracovalo Povodí Moravy, s.p. Pro výpočet byla použita 
aktuální hydrologická data převzatá ze Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje, která se 
v současné době zpracovává v rámci vodohospodářského plánování v oblastech povodí. 
Základní údaje podle ČSN 75 1400 – hydrologický profil Dluhonice 
Hydrologické číslo povodí     4-11-02-0700 
Plocha povodí       1592,69 km2 
Průměrné roční srážky (1931-1980)    850 mm 
Dlouhodobý průměrný roční průtok (1931-1980)   17,3 m3/s 
Tab. 6.  N-leté povodňové průtoky (převzaty ze „Studie optimalizace zkapacitnění toku“) 

N-letost 1 2 5 10 20 50 100 
QN  [m3/s]  - období 1931-
1980 

229,00 320,00 424,00 490,00 550,00 630,00 685,00 

QN  [m3/s] - období 2005 239,00 337,00 466,00 564,00 662,00 792,00 892,00 
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Rozsah potřebných navrhovaných úprav závisí do značné míry na kapacitě jezu v Přerově, u kterého se 
v rámci navrhovaných protipovodňových opatření nepočítá z jeho rekonstrukcí. 
 
Tab. 7.  Jez Přerov-světlost polí 3x16 m 

Kapacita stávajícího jezu 700 m3/s 

Kapacita koryta nad jezem v ř. km 11,440 - 14,200 700 m3/s 

Kapacita koryta pod jezem 400 - 500 m3/s 

 
Hydraulickým výpočtem bylo zjištěno, že hladina návrhového průtoku (návrhový průtok transformovaný 
navrhovanými retenčními prostory) zůstává v podstatné části městské trati pod úrovní nábřežních zdí nebo 
hrází, případně je jen mírně převyšuje. Proto jsou navrhovaná nová protipovodňová opatření převážně 
v prostoru břehové čáry tak, aby nábřežní komunikace mohly zůstat průjezdné za povodně. Jedná se o 
ochranné zdi výšky cca 1 m, které je možné pohledově dobře přizpůsobit požadavkům městského urbanismu, 
nebo rekonstrukce koruny stávajících nábřežních zdí s jejich navýšením o 0,3 m až 0,5m a úpravou přilehlého 
terénu. Pro zkapacitnění koryta Bečvy v městské části Přerova budou muset být provedena opatření 
zahrnující úpravy v korytě Bečvy a úpravy na pravém a levém břehu. Úpravy v korytě Bečvy představují dle 
„Studie optimalizace zkapacitnění toku“ následující opatření: 
Záchytný profil nad Přerovem – při povodních nese řeka velké množství pláví, které se následně zachytává 
na mostních konstrukcích a způsobuje nebezpečné vzdouvání vody v korytě. Na vhodném místě nad 
Přerovem bude vytvořen záchytný profil, předpoklad v ř. km cca 16,500, který bude muset být přístupný 
mechanizmům pro odstraňování naplaveného materiálu. Nezbytnou součástí záchytného profilu bude muset 
být zpevněná komunikace umístěná na levém břehu, umožňující přístup potřebným mechanizmům. 
Předpokládaná délka komunikace je do 1 km. 
Úprava v profilu železničního mostu – jedná se o kritické místo pro průchod Bečvy, zvýšení nivelety mostu 
vzhledem k návaznosti na přilehlé kolejové tratě není možné. Podle informací magistrátu města Přerova se 
v současné době připravuje rekonstrukce železničního mostu, při níž bude nosná konstrukce zvednuta asi o 7 
cm, což je ale z hlediska kapacity průtočného profilu zanedbatelný rozdíl. Jako jediná možnost se jeví 
prohloubení pravobřežní bermy až na úroveň kynety koryta. S tím bude souviset zajištění základů pravobřežní 
mezilehlé mostní opěry a stabilizace příjezdové cesty do areálu Prechezy. Cesta bude při vyšších průtocích, 
tak jako v současném stavu, zaplavována. 
Úprava toku – v úseku nad přerovským jezem až po lávku u tenisových kurtů, tj. v ř. km 11,551 až 13,657 
bude provedeno vyčištění koryta a odstranění nánosů. Pod jezem se v toku nacházejí zbytky pilířů dřívějšího 
mostu, které budou odstraněny. V podjezí se rovněž navrhuje snížení pravostranné bermy v úseku ř. km 9,904 
až 11.374. Jez bude ponechán v současném stavu a připouští se jeho obtékání v prostoru pravobřežní bermy. 
Plánované úpravy na březích Bečvy v sobě zahrnují: 
Přerov, levý břeh – ochrana levého břehu u historického jádra města od lávky u hradeb až po visutou lávku u 
tenisových dvorců je dostatečná, převýšení terénu a ochranných hrází nad návrhovou hladinou dosahuje 0,7 
až 1,8 m. Těsně za hrází se v uvedeném úseku nachází Městský rybník, jehož hladina je přibližně ve stejné 
úrovni jako je hladina v Bečvě. Při nástupu povodně bude hladina v rybníku stoupat s určitým časovým 
zpožděním jako hladina v Bečvě a dojde k zaplavení objektu Českého rybářského svazu, který je umístěn pod 
úrovní okolního terénu na břehu rybníka. Objekt musí být vyklizen při včasném varování. Technická ochrana 
se nenavrhuje. Levý břeh nad visutou lávkou nemá dostatečné převýšení. Toho bude dosaženo vytvořením 
nové betonové podezdívky stávajícího oplocení tenisového areálu místo stávajícího plotu z z vlnitého plechu. 
Tato podezdívka zajistí dostatečné převýšení a směrem proti toku bude prodloužena stávající zemní hráz a 
zavázána do svahu tak, aby nedošlo k nátoku vody do tenisového areálu zezadu. V úseku mezi silničním a  
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železničním mostem je navržena rekonstrukce stávající nábřežní zdi spočívající ve zvýšení její koruny o 0,3 až 
0,5 m a bude provedena odpovídající úprava terénu. Silniční most se v současné době rozšiřuje, výškové 
uspořádání zůstane stejné a nepředpokládá se negativní ovlivnění při průchodu povodně. Na levém břehu pod 
jezem je navrženo zvýšení terénu pro ochranu přilehlých průmyslových objektů. Nachází se zde Přerovské 
chemické závody a teplárna. V úseku od jezu po most železniční vlečky je zároveň v souběhu s břehovou 
hranou parovodní potrubí a místní poměry jsou zde stísněné. Navýšení terénu bude provedeno hrázkou nebo 
v případě stísněných poměrů ochrannou zdí. V dalším úseku směrem po toku je celý průmyslový areál 
oplocen zdí vysokou přes 3 m. Tato zeď bude nahrazena protipovodňovou zdí výšky cca 1,5 m, zbývající 
výšku nutnou k zabezpečení průmyslového areálu lze provést jako lehké oplocení osazené na  koruně zdi. Líc 
stěny lze pohledově upravit a zlepšit tak celkový estetický dojem. Areál ČOV, který se nachází na levém břehu 
v cca ř. km 7,610 bude nutno chránit lokální hrází výšky do 2 m, jelikož se nachází v dosahu rozlivu i 
transformované návrhové povodně. 
Přerov, pravý břeh – naproti tenisovému areálu se připouští rozliv na zelené plochy. Nábřeží u Sokolovny leží 
dostatečně vysoko a nevyžaduje žádné úpravy. V místě zaústění náhonu Strhance by bylo možné proti 
zpětnému vzdutí osadit hradidlovou stěnu. Vtok do náhonu Strhance je ovládán z jezu Osek na řece Bečvě 
v ř. km 24,666, je hrazen dvěma ručně ovládanými stavidly. Maximální povolený průtok náhonem je dle 
manipulačního řádu 4,5 m3/s a za povodně bude tento náhon uzavřen, aby nedošlo k zaplavení území kolem 
náhonu Strhance. Vzhledem k velikosti dílčího povodí a délce náhonu, lze však očekávat přítoky do náhonu 
z dílčího povodí v řádu jednotek m3/s a přitékající voda by v případě osazení hradidlové stěny musela být 
přečerpávána do Bečvy. Proto by bylo vhodné prověřit, zda by bylo nutné tuto hradidlovou stěnu osazovat. 
V prostoru mezi silničními mosty je navržena betonová protipovodňová stěna výšky cca 1,0 m umístěná 
v zelené ploše podél nábřeží Dr. Edvarda Beneše, bude tak ochráněna i přilehlá komunikace. Ochranná stěna 
bude ukončena před křížením železničního mostu, kde vozovka klesá pod most a připouští se její zaplavení. 
Kolem průmyslového areálu Prechezy a Kemifloc je navrženo zvýšení stávajícího ohrázování, aby bylo 
dodrženo potřebné převýšení nad návrhovou hladinou. Ohrázování je ukončeno u železničního nadjezdu a 
dále je již připuštěn volný rozliv do terénu s výjimkou lokálního ohrázování rozvodny VN Dluhonice v ř. km cca 
9,279. 
Protipovodňové opatření na řece Bečvě v Přerově je navrhované v souladu s TNV 75 2103 na průtok o 
velikosti Q100, který v daných podmínkách odpovídá přibližně hodnotě Q95% a je transformován účinkem 
retenčního prostoru suché nádrže Teplice. Převýšení koruny zemních hrází se uvažuje 0,8 m a převýšení 
koruny betonových stěn 0,4 m. Při všech navrhovaných úpravách je třeba počítat i s přiměřeným utěsněním 
podloží a případným návrhem odvodňovacích prvků v zahrází tak, aby se co nejvíce zabránilo pronikání 
vzduté podzemní vody do chráněného prostoru. Současně ochranná opatření budou řešena tak, aby při 
běžných průtocích v řece byl zajištěn volný gravitační odtok vnitřních vod z oblasti za hrázemi a pouze při 
povodňovém průtoku dojde k jejich uzavření a vody se začnou ze zahrází přečerpávat. 
V souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D1, kde projektovaný úsek stavby 0136 Říkovice - Přerov 
prochází inundačním územím Bečvy v k. ú. Dluhonicích, bylo třeba provést posouzení, zda plánovaná stavba 
neovlivní hladinu Q100 v inundačním území a nezhorší tak odtokové podmínky. Projektovaný úsek dálnice 
přechází přes koryto Bečvy a levobřežní inundaci přemostěním o 20 polích o celkové délce 817 m. 
Hydrotechnické posouzení s cílem zjistit, jakým způsobem budou ovlivněny průtoky Q100 v Bečvě výstavbou 
dálnice D1, vypracovalo pro projektanta dálnice Povodí Moravy, s.p., Brno. Výpočet byl proveden pro stávající 
stav a pro stav po výstavbě dálnice a bylo konstatováno, že výstavbou dálnice nebudou nepříznivě ovlivněny 
hladiny v intravilánu Přerova. Rozdíl v hladinách stávajícího stavu a po výstavbě dálnice se pohybuje kolem 1 
cm, kromě krátkého úseku těsně nad dálnicí, kde lokálně dojde ke zvýšení o cca 0,5 m. V úseku podél letiště 
je niveleta dálnice snížena až do úrovně stávajícího terénu a vybřežené vody z Bečvy mohou přetékat přes 
komunikaci. 
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Olešnice – v rámci zpracování Studie odtokových poměrů povodí toku Olešnice byl proveden návrh 
technických řešení vedoucích k ochraně přilehlé zástavby toku a k omezení odtoku velkých vod za povodně 
do řeky Moravy. Pro návrh opatření byla v použita hydrologická data z ČHMÚ Ostrava-Poruba. 
Základní hydrologické údaje – hydrologický profil Brodek 
Hydrologické číslo povodí     4-10-03-129 
Plocha povodí       109,84 km2 
Průměrné roční srážky (1931-1980)    850 mm 
Dlouhodobý průměrný roční průtok    0,49 m3/s 
 
Tab. 8   N-leté povodňové průtoky  

Název profilu Q1 (m3/s) Q5 (m3/s) Q10 (m3/s) Q50 (m3/s) Q100 (m3/s) 
Brodek 10 25 33 45 50 
Pod soutokem s Říkou 9 23 30 41 45 
Nad soutokem s Říkou 7 18 23 32 35 

 
Pro zlepšení protipovodňových poměrů byla navržena dle „Studie odtokových poměrů“ celá řada opatření 
zlepšujících odtokové poměry v povodí toku Olešnice. Nejefektivnější z hlediska funkce se jeví spojení 
navrhovaných technických opatření se zachováním plochy pro přírodní rozliv a zvýšení retenční schopnosti 
krajiny. V rámci technických opatření jsou především navrženy k rekonstrukci nebo odstranění nevhodné, 
málo kapacitní objekty na toku, v ř. km 6,6 až 7,0 je na pravém břehu navrhována suchá nádrž SN1(lokalita 
nádrže však nezasahuje do zájmového území) a v ř. km 1,6 – 3,0 na levostranném přítoku Říka je navrhována 
suchá nádrž SN2. Suchá nádrž SN2 je navržena ve stejné lokalitě jako je uvažována dle dlouhodobého 
vodohospodářského plánování výhledová nádrž Zábeštní Lhota (do zájmového území zasahuje pouze 1/6 až 
1/5 plochy nádrže).  
Zvýšenou pozornost, zejména u drobných vodních toků je nutné věnovat řádné a pravidelné údržbě koryt, aby 
nedocházelo k zanášení a zarůstání toku. 
 

B.3.4.3.3. Vodní plochy 

Stávající vodní plochy 

V zájmovém území se nachází poměrně malé množství umělých vodních ploch, přírodní vodní plochy se 
v zájmovém území nenachází. Jedná se o území s velmi malou akumulační schopností. Mezi nejvýznamnější 
vodní plochy v zájmovém území Přerova patří zóna lagun nacházející se v těsné blízkosti řeky Bečvy na 
pravém břehu v její údolní nivě, při severovýchodním okraji města Přerova cca 1,5 km od centra. Zájmový 
prostor územní zóny Přerov - laguny (dále jen Žebračka) leží mezi dvěma chráněnými územími. Jde o národní 
přírodní rezervaci (NPR) Žebračka (tvořící východní a severní hranici sledovaného území) a městský park 
Michalov, který tvoří západní hranici území. Na jihu je území vymezeno řekou Bečvou, severní a 
severozápadní linie je vymezena náhonem Strhanec. Uměle vytvořené nádrže vznikly v 70. letech minulého 
století, kdy zde byla prováděna těžba štěrkopísku, po níž ve vytěžených prostorech vznikly tři vodní plochy 
označované jako “laguny“, jejichž hladina koresponduje s úrovní hladiny podzemní vody. Největší z nich je 
nazývána „Velká Laguna“. Je v dnešní době využívaná k rekreaci a ke sportovnímu rybaření. Společně se 
sousedními lagunami tvoří součást rybářského revíru Bečva 2A, obhospodařovaného místní organizací 
Českého rybářského svazu. Laguny jsou každoročně osazovány a doplňovány rybami. Po odtěžení štěrků 
bylo bezprostřední okolí „Velké (východní) Laguny“ parkově upraveno a doplněno stavebními objekty 
s návazným vybavením pro přírodní koupaliště. Volné travnaté plochy jsou pravidelně sečeny a parkově 
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upravovány. Velká Laguna má vodní plochu cca 27 500 m2 o objemu vody 43 100 m3, s nejčastější hloubkou 
1,7 m. 
Malé Laguny (západní) vznikly později než východní laguna a jsou opět důsledkem zatopení pozemků okolo 
nepravidelných výmolů vzniklých při těžbě kvartérních sedimentů. Malé Laguny jsou morfologicky velmi 
nepravidelné a zůstaly ponechány přirozenému přírodnímu vývoji, nebyly upravovány pro účely rekreace. 
Jedná se o mělké, přírodně zajímavé laguny, ve kterých je hladina vody rovněž závislá na hladině podzemní 
vody a kolísá i s množstvím spadlých srážek. Spolu s doprovodnou vegetací jsou místem pro existenci celé 
řady druhů rostlinné a živočišné říše. Dnes jsou využívány rybáři. Plocha vodní hladiny malých lagun je cca 
19 500 m2 o objemu vody cca 15 000 m3. 
Mezi další vodní plochy spadající do zájmového území patří Městský rybník v těsné blízkosti řeky Bečvy na  
jejím levém břehu, cca 1 km od centra Přerova sloužící v současné době k rekreačnímu rybářství a rybník 
Dráždíř, nacházející se na pravém břehu náhonu Strhanec v oblasti prameniště Lýsky, tento se však nachází 
již mimo správní území Přerova. Jedná se o zásobní rybník vodáren, který je napájen z náhonu Strhanec a je 
přímo v jejich areálu. Na toku Olešnice jsou v blízkosti obce Lhotka boční obtokové nádrže, z nichž největší je 
v km 10,1 Čekyňský rybník o rozloze až 4 ha. V lokalitě jihozápadně od místní části Předmostí je meliorační 
rybník, odpad od rybníka je veden otevřeným melioračním příkopem zaústěným do mlýnského náhonu 
Strhanec a následně pak do řeky Bečvy. 
Stávající vodní plochy zůstanou zachovány v nezměněné podobě a nové nejsou v blízké budoucnosti  
v zájmovém území uvažovány. Výhledově je uvažováno s uzemní rezervou pro ochranu akumulace povrchové 
vody v Žeravici na toku Olešnice a u Zábeštní Lhoty na toku Říka.  

Výhledové vodní nádrže 

V současné době zpracovávají všechny podniky Povodí pro Ministerstvo zemědělství České republiky „Plány 
hlavních povodí“ a do konce roku 2009 by měl být předložen jejich konečný návrh. Problematika výhledových 
vodních nádrží byla z Plánu oblasti povodí Moravy vyčleněna, protože se jedná o strategická rozhodnutí a 
budou řešena samostatně na celostátní úrovni v rámci připravovaných legislativních změn na úseku vodního 
hospodářství. Připravovaný Plán oblasti povodí Morava a jeho následná aktualizace bude respektovat závěry, 
jež vláda a příslušné kraje učiní na základě institutu hájení lokalit vhodných pro povrchovou akumulaci vod. 
V zájmovém území se nachází dvě vhodné lokality k akumulaci povrchových vod v povodí toku Olešnice. 
Jedná se o Záběštní Lhotu na levostranném přítoku Říka se zatopenou plochou 52 ha a nádrž Žeravice na 
toku Olešnice s celkovou zatopenou plochou 153 ha. Ve Směrném vodohospodářském plánu ČR (Publikace 
SVP č.34 „Vodní nádrže“ z 12/1988) se jedná o vodní nádrže kategorie „C“, tj. nádrže s kategorií územního 
hájení ve výhledu po roce 2020 až 2025. Nádrže vycházejí a z tehdejších požadavků průmyslu a zemědělství 
na odběry vody. Navrhované velikosti nádrží byly omezeny morfologickými a geologickými podmínkami. 
Hlavním účelem této nádrže byl podle Směrného vodohospodářského plánu, výhledový zdroj pro zásobení 
Přerovska a Kroměřížska pitnou vodou a výhledový zdroj pro závlahy na Přerovsku. Vodní nádrže Žeravice a 
Zábeštní Lhota jsou v současné době součástí Směrného vodohospodářského plánu ČR, který vydalo MŽP 
(2004) a jsou nadřazené územně plánovací dokumentaci (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
schválený zastupitelstvem kraje 22.2.2008). Zátopové území  nádrže Žeravice představuje zemědělskou 
půdu, lesní půdu a osídlené území hlavních obcí Velký Újezd, Tršice a Penčice a jako územní rezervu bylo 
nutné zatím v návrhu ÚP Přerova respektovat. V současné době byla zpracovávána na základě požadavků 
Olomouckého kraje studie nazvaná „Posouzení účelu a potřebnosti VN Žeravice“. Náplní uvedené studie je 
aktualizace a vyhodnocení jednotlivých vodohospodářských účinků výhledově hájeného území pro vodní 
nádrže Žeravice a Zábeštní Lhota, posouzení potřebnosti, významu a aktuálnosti již dříve stanoveného účelu. 
Lokality byly hodnoceny z hlediska zachování vodohospodářského potenciálu krajiny (retence a akumulace při 
povodňových průtocích, nalepšování průtoků v době sucha) a rovněž byly posuzovány z hlediska 
očekávaných klimatických změn v příštích 50ti až 100 letech. Výsledkem studie je doporučení potřebnosti 
zachování hájeného území na základě právě dostupných podkladů. 
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Parametry plánovaných vodních nádrží jsou uvedeny v tabulce 9 a 10. 
 
Tab. 9.  Parametry územně hájené nádrže Žeravice na toku Olešnice 

A – plocha povodí                                                          [km2] 92,1 

Qa – průměrný dlouhodobý roční průtok                              [m3/s] 0,440 
Qn – nalepšený průtok                                                         [m3/s] 0,329 
Vz – zásobní objem nádrže                                                 [mil.m3] 12,00 
Voc -  celkový ovladatelný objem nádrže                               [mil.m3] 14,42- 
Mmax – kóta vzdutí při hladině Voc                                                           [m n.m.] 251,90 
F – zatopená plocha při hladině                                          [ha] 153,00 
H – výška hráze                                                                  [m] 24,50 

 
Tab. 10.  Parametry územně hájené nádrže Zábeštní Lhota na toku Říka 

A – plocha povodí                                                          [km2] 45,2 

Qa – průměrný dlouhodobý roční průtok                              [m3/s] 0,226 
Qn – nalepšený průtok                                                         [m3/s] 0,160 
Vz – zásobní objem nádrže                                                 [mil.m3] 2,52 
Voc -  celkový ovladatelný objem nádrže                               [mil.m3] 2,80 
Mmax – kóta vzdutí při hladině Voc                                                           [m n.m.] 267,30 
F – zatopená plocha při hladině                                          [ha] 52,00 
H – výška hráze                                                                  [m] 14,20 

 
Závěrem této kapitoly připojujeme stanovisko vyplývající ze zmiňované studie, které by následně mělo sloužit 
k dalším rozvahám před závazným rozhodnutím o ponechání nebo vyřazení profilů Žeravice a Zábeštní Lhoty 
ze seznamu hájených lokalit. Ze souhrnného vyhodnocenívodohospodářských účinků územně hájených lokalit 
Žeravice a Zábeštní Lhoty vyplývá, že se v současné době nejeví budování dalších nádrží v povodí řeky 
Olešnice jako potřebné. Z dostupných analýz ale vyplývá, že i povodí Olešnice může být v budoucnu 
významně dotčeno klimatickou změnou z důvodu velmi nízké míry akumulace odtoku v celém povodí. Lokalita 
hájeného území Žeravice s ohledem na možnosti snížení dopadu očekávaných nepříznivých klimatických 
změn je doporučena ponechat za účelem její ochrany proti znehodnocení pro budoucí generace. Pro toto 
využití území je ale doporučováno stanovení takových limitů, které by neomezovaly rozvoj dotčených obcí a 
místních částí – Žeravice, Čekyně, Penčic a Penčiček, s výjimkou realizace staveb nadmístního významu. 
Lokalita Zabeštní Lhoty je doporučena k zachování hájeného území. Jedná se o nezastavěnou lokalitu v údolí 
řeky Říky, která by měla jen minimální dopad na přilehlé obce. Lokalita rovněž není v konfliktu s žádným 
chráněným územím.  
Vzhledem k tomu, že potřebnost vybudování další vodní nádrže v povodí Olešnice nebyla potvrzena (viz. 
studie „Posouzení účelu a potřebnosti VN Žeravice“, Pöyry, říjen  2008), je plánovaná vodní  nádrž Žeravice, 
zakreslená graficky v ZÚR,  v novém ÚP Přerova pouze popsána verbálně v  textové části. Územně hájená, 
jako plocha vodohospodářské rezervy, zůstává lokalita Zábešní Lhota. 
 

Plavba 
V zájmovém území je rovněž nutno respektovat v dlouhodobém výhledu územní ochranu pro výstavbu 
koridoru průplavního spojení D-O-L. Povinnost územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe 
(D-O-L) ukládá usnesení vlády ze dne 11. prosince 1996 č. 635. Usnesení platí dodnes a ve všech ÚP VÚC je 
respektováno. V usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 561, kterým byla schválena Politika územního 



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

 

Strana 118  © Kovoprojekta Brno, a.s., Šumavská 15, 602 00 Brno 

rozvoje, je uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj, ve spolupráci s MD, MŽP a Mze ustavit meziresortní 
pracovní skupinu se zastoupením dotčených krajů k prověření reálnosti a účelnosti územní ochrany D-O-L a v 
termínu do 31.12.2008 a předložit vládě odpovídající návrh. Do doby rozhodnutí vlády ohledně územní 
ochrany D-O-L tudíž platí původní usnesení z r. 1996. Vodní doprava v souladu se schváleným ÚPN VÚC OA 
v návrhovém období nebude provozována, ale sledovaný koridor výhledové vodní cesty zůstává v návrhu 
rozvoje dopravních sítí v České republice nezměněn a v souladu se schváleným ÚPC VÚC OA a příslušného 
usnesení vlády i nadále územně chráněn. Zrušení hájeného území pro plavbu není možno provést bez 
souhlasu Evropské unie. Původní trasa D-O-L dle generálního řešení Hydroprojektu Praha z roku 1968 byla 
postupně přehodnocována a byla upravena v koordinaci se studií „Generální řešení plavebního spojení Dunaj-
Odra-Labe“ (Ekotrans Moravia, a.s. Praha 1993) a se studií „Vodní cesta Dunaj-Odra-Labe“ (Vodní cesty, 
s.r.o. Praha, 1995). Výsledný koncepční záměr je vyznačen v grafické části a představuje z hlediska 
dlouhodobého hájení pro zájmové území následující stavby:  
Trasa průplavu (oderská větev) – napříč zájmovým územím prochází severně od Přerova část průplavu D-
O-L tzv. „oderská větev“. Začátek oderské větve se staničením 0,000 km je umístěn severozápadně od 
Přerova v blízkosti obce Luková, kde se stýkají všechny tři větve průplavního spojení se staničením všech 
větví 0,000 km. Trasa oderské větve průplavu je navržena v nově vybudovaném korytě, kde vzdutí hladin 
v jednotlivých zdržích zajišťují plavební stupně bez jezových konstrukcí. Pro návrh trasy byly použity 
parametry pro plavební třídu Vb (pro základní rozměr plavidla šířky 11,4 m a hloubky ponoru 2,8 m), které jsou 
uvedeny v zákoně o vnitrozemské plavbě. Oderská větev průplavu je navržena na obousměrný provoz, příčný 
profil je v převážné části navržen jako jednoduchý lichoběžník se šířkou v hladině 54 m, hloubkou vody 4 m a 
se sklony svahů 1: 2,5, pouze v úseku se staničením km 4,075 – 4,500 v Přerově – Předmostí je z důvodu 
stísněných podmínek na pravé straně trasy průplavu navržen složený obdélníko-lichoběžníkový profil. Jedná 
se o profil s lichoběžníkovou úpravou nad hladinou vody se sklony svahů 1:2,5, část profilu pod hladinou vody 
má svislé stěny hloubky 4,0 m, které téměř výhradně bývají tvořeny larsenovými stěnami. Larsenové stěny 
budou zakončeny 40 cm pod  stálou hladinou v průplavu. Příčný profil průplavu v této úpravě bude mít šířku 
v hladině 48 m. 
Z hlavní trasy dunajské větve D-O-L je navržena odbočka vedoucí řekou Bečvou od místa křížení D-O-L 
s Bečvou do přístavu Přerov a do města Přerova, k teplárně Přerov a k chemickým závodům v Přerově, kde 
jsou navržena překladiště. Jedná se o úsek dlouhý cca 5,4 km, který by měl být zakončen pevným stupněm 
s usazovacím prostorem. Úpravy, které by musely být provedeny v řece, by v převážné části představovaly 
výkopy. Násypy jsou navrhovány minimálně a ve velmi malém rozsahu. 
Překladiště Přerov, teplárna (dunajská větev) - (km 5,100 až km 5,220) je umístěno na levém břehu řeky 
Bečvy v areálu centrální teplárny Přerov. Má jednu překladní polohu (překladní hrana o délce 120 m). 
Napojení překladiště na železniční trať č. 330 pomocí vlečky a na silnici č. II/434 je možné. Překladiště by 
mělo sloužit k vykládce uhlí pro teplárnu a mohlo by také sloužit k odvozu popílku. 
Překladiště Přerov, chemické závody (dunajská větev) - (km 5,000 až km 5,240) je umístěno na pravém 
břehu řeky Bečvy v areálu Přerovských chemických závodů. Má dvě překladní polohy (překladní hrana o délce 
240 m). Napojení překladiště na železniční trať č. 330 pomocí vlečky a na silnici č. II/434 je možné. Překladiště 
by mělo sloužit k vykládce chemických surovin a solí a k odvozu hotových výrobků firmy. 
Přístav Přerov (dunajská větev) - (km 1,950 až km 2,670 od odbočení z průplavu D-O-L) bude umístěn na 
volné ploše mezi čistírnou odpadních vod Přerov a místní částí Henčlov. Je navržen v nově vybudovaném 
bazénu, kde je umístěno 12 překladních poloh. Tvar průplavu připojujícího bazén přístavu Přerov na Bečvu 
umožňuje zvýšení počtu překladních poloh až na 22. Od svislé přístavní hrany je na obou stranách bazénu 
počítáno s umístěním užší i širší přístavní zóny. Proto je celková šířka zájmového území 580 m a celková 
délka 740 m, pro daleký výhled až 1 420 m. Připojení přístavu na silniční síť České republiky je možné 
z plánované dálnice. Příjezdová komunikace využívá částečně silnice č. II/434 a má celkovou délku (včetně 
silnice č. II/434) 2600 m. Vlečka přístavu je připojena na stávající předávací kolejiště v blízkosti nákladového 
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nádraží Přerov a je vedena souběžně s vlečkami pro Přerovské chemické závody a Přerovské strojírny, dále 
prochází podél teplárny a silnice č. II/434 do areálu přístavu. Celková délka vlečky je 4 400 m. 
Plánovaná trasa průplavního spojení D-O-L a navrhovaný přístav s překladišti jsou vyznačeny v grafické části, 
ochranné pásmo, které musí být dodrženo od břehové čáry je 10 m. 
 
 

B.4.  VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ      
(ZPŮSOB AKCEPTACE STANOVISKA K  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání vyžadováno. Zadání územního plánu bylo 
projednáno a schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 676/29/5/2006 dne 16.8.2006 v souladu 
s ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při zpracování návrhu územního plánu byly zohledněny obecné zásady územního rozvoje a bylo dbáno na 
vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. Souběžně s konceptem ÚPmP byla zpracovávána dokumentace SEA (součástí 
bylo i hodnocení na evropsky významné lokality – soustavy NATURA 2000), jejíž výsledky jsou promítnuty do 
pokynů pro zpracování návrhu.  
K návrhu územního plánu bylo dopracováno nové naturové hodnocení s cílem zjistit, zda posuzované části 
koncepce a návrhu můžou mít významný negativní vliv na  předměty ochrany a celistvost konkrétních lokalit. 
Plánované rozvojové plochy a záměry jsou v hodnocení konfrontovány s vymezením lokalit soustavy Natura 
2000 a jejich předmětů ochrany. Jsou identifikovány přímé a nepřímé vlivy plánovaných aktivit, včetně vlivů 
kumulativních. Posuzována je zejména forma působení,  intenzita a trvání vlivů. Hodnocen je i vliv na integritu 
lokalit v kontextu možných migračních tras předmětů ochrany. Z hodnocení vyplývá funkční omezení využití 
vybraných ploch v blízkosti evropsky významné lokality Žebračka.  
 
V rámci zpracování dokumentu nebyla identifikována nepřijatelná rizika ovlivňující potřeby současné generace 
obyvatel řešeného území.  
 
Na základě předcházejících fází zpracování územního plánu (především průzkumů a rozborů) a nově 
zjištěných dat a informací bylo identifikováno ohrožení podmínek života budoucích generací především 
v oblasti znečištění ovzduší a zátěží hlukem. Významným producentem hluku a emisí do ovzduší je ve městě 
doprava. Z tohoto důvodu byla dopravě při zpracování návrhu věnovaná patřičná pozornost.   
Pro výrobní i nevýrobní lidské aktivity je charakteristický plně neodstranitelný faktor produkce odpadů. I přesto, 
že určitou zátěží pro budoucí generace je skládkování odpadů (bez kterého však v současné době není 
možné řešit odstraňování odpadů) bylo v návrhu řešeno rozšíření stávající skládky komunálního odpadu. 
Eliminace dopadů je předmětem souhlasu k provozování a podmínek k rekultivaci skládky.   
 
 
Ovzduší 

Hlavním cílem při navrhování územního plánu bylo odklonit maximální možný podíl dopravy z centra města a 
tím snížit primární i sekundární prašnost. V rámci návrhu územního plánu nejsou stanoveny další bližší 
podmínky a omezení s ohledem na kvalitu ovzduší.   
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Konkrétní podmínky provozu jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší budou stanovovány v rámci dílčích 
správních řízení k umístění zdrojů či k povolení stavby zdrojů. U technologických zdrojů podléhajících zákonu 
o integrované prevenci a omezování znečištění a u zvláště velkých zdrojů je nutné vyžadovat plnění 
nejlepších dostupných technologií BAT a je možné pro provozovatele navrhovat nižší (odůvodnitelné a za 
ekonomicky přijatelných podmínek dosažitelné) emisní limity nežli limity stanovené právními předpisy 
(vzhledem k tomu, Přerov je oblastí ze zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendovanou frakci pevných částic 
PM10, je možné uplatňovat požadavek především pro prach – tuhé znečišťující látky).  
Při povolování zdrojů je také třeba přihlížet k aktuální imisní situaci a historickému vývoji stavu ovzduší. Město 
Přerov v době zpracování návrhu patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ale tato situace se může 
během několika let změnit. Stav kvality ovzduší se dynamicky vyvíjí v závislosti na změnách proudění 
vzduchu, teplotách, používaných technologiích, provozních hodinách zdrojů a dalších podmínkách. Město má 
zpracován Místní program ke zlepšení kvality ovzduší. Tento program je třeba respektovat a v následujících 
krocích konfrontovat dopady jednotlivých záměrů na imisní situaci.  
 
Hluková zátěž 
 
V rámci návrhu jsou sestavovány návrhy ploch s ohledem na potenciální výši hluku tak, aby byla oddělena 
výroba od ostatních funkčních ploch. Významným cílem je odklonit maximální možný podíl dopravy z centra 
města a tím snížit hlučnost v obydlených částech (v chráněných vnějších i vnitřních prostorech staveb). 
Hluková mapa nebyla pro celé území v době zpracování k dispozici. Stávající hluková situace v území je dána 
zejména hlukem z pozemní automobilové a železniční dopravy a z leteckého provozu letiště Přerov. Pro 
vytipování ploch, které mohou být potencionálně ohroženy zvýšeným hlukovým zatížením byl vytvořen 
akustický model hluku z automobilové dopravy. Tento je uveden v Textové části II.02 „Výpočet hluku ze 
silniční dopravy“. Pro tento model hluku byly použity odhady i model intenzit dopravy pro rok 2025. Tyto 
intenzity však nedovedeme dnes přesně stanovit vzhledem k delšímu časovému horizontu a široké škále 
ovlivňujících faktorů. Skutečná intenzita dopravy, tedy může být ve svém důsledku odlišná. Pro vytipování 
potencionálních „hlukově podezřelých ploch“ je však model dostatečný a použitelný. Pro hluk jsou dnes 
platnými právními předpisy stanoveny limity (pro noční a denní dobu), které musí být respektovány při 
investiční činnosti v zájmové oblasti. Předložený akustický model řeší vytipované výpočtové profily, které 
mohou být zasažený zvýšenou hladinou hluku z této automobilové dopravy. Hodnoty hluku ve vzdálenostech 
u jednotlivých profilů jsou orientační příspěvky hluku z automobilové dopravy závisející na počtu uvažovaných 
automobilů v modelu.  
 
Hodnoty, které by překračovaly limity dnes platné legislativy, jsou v tabulkách vyznačeny tučně. Vzdálenosti 
od komunikací, kde jsou tyto zvýšené hodnoty překračovány, můžeme nazvat „Hlukově podezřelé plochy“. Při 
přípravě stavby obytných budov na „hlukově podezřelých plochách“ je nutné, brát v potaz možné hlukové 
zatížení a před výstavbou na těchto plochách prokázat splnění hygienických limitů za aktuálních podmínek a 
to z hlediska dopravy, stávající zastavěnosti území, okolních stacionárních zdrojů hluku a použitých 
stavebních materiálu i platné legislativy a následně musejí být přijata příslušná protihluková opatření. 
 
Odpady (odpadové hospodářství) 
 
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti ze zákona o odpadech povinnost předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Dle definice podle zákona o odpadech platného 
v období pořízení návrhu územního plánu je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 
nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu 
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č. 185/2001 Sb. Odpady lze členit na nebezpečné - N (odpady které jsou uvedené v seznamu nebezpečných 
odpadů a nebo jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností) a ostatní – O. 
Nakládáním s odpady se rozumí shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů.  
Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a v souladu 
s platnými legislativními předpisy. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně 
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.  
Pro městské území (aglomeraci) města Přerov je významná produkce komunálních odpadů (skupina 20 dle 
katalogu odpadů), stavebních a demoličních odpadů (skupina 17) a druhově různorodé odpady vznikající 
z výrobní sféry. Nově nabývá na významu způsob nakládání u biologicky rozložitelných komunálních odpadů 
(BRKO).  
Významným strategickým dokumentem v oblasti řešení koncepcí je plán odpadového hospodářství. Plán 
odpadového hospodářství se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a 
nakládání s nimi podle zákona o odpadech. Plán odpadového hospodářství České republiky obsahuje 
vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou a směrnou část. Závaznou část vyhlásila vláda 
nařízením vlády č. 197/2003 Sb. a je platná 10 let od nabytí účinnosti (do 1. července 2013). Tato závazná 
část plánu odpadového hospodářství, včetně jejích změn, je závazným podkladem pro zpracování plánů 
odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí 
v odpadovém hospodářství. Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje byl vydán vyhláškou KÚ č. 
2/2005. Tímto plánem jsou povinni řídit se původci odpadů na správním území města Přerova.  
Dle odstavce 4 § 43 zákona o odpadech závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví konkrétní 
cíle, konkrétní opatření k jejich dosažení pro 

a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, 
b) nakládání s komunálními odpady, 
c) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech, 
d) nakládání s dalšími odpady (zejména nebezpečnými), 
e) nakládáni s odpady z obalů, 
f) využívání odpadů, 
g) snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich 

obsažené, 
h) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 

 
 
Přehled cílů uvedených v Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje  
 

- Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace a zvýšit materiálové využití komunálních 
odpadů. 

- Podporování rozvoje trhu s recyklovanými výrobky. 
- Dosažení využívání vznikajících stavebních a demoličních odpadů. 
- Dobudování jednotné a přiměřené sítě zařízení, s využitím současných zařízení, na požadované 

technické úrovni. 
- Podpora vzniku regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady a jejich propojení do 

jednotné a přiměřené sítě zařízení 
- Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládku. 
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- Zvýšení provozní a technologické úrovně provozovaných skládek. 
- Snižování podílu BRKO ukládaných na skládky. 
- Zvyšování množství materiálově využívaných druhů odpadů tvořících BRKO vytříděných 

z komunálního odpadu. 
- Předcházení vzniku nebezpečných odpadů a snížení jejich měrné produkce. 
- Minimalizování vlivu nebezpečných odpadů na zdraví lidí a životní prostředí ve všech fázích nakládání 

s nimi. 
- Odstranění odpadů PCB/PCT a zařízení s obsahem PCB/PCT nebo jejich dekontaminace. 
- Zajištění využití odpadních olejů a dále zvyšovat množství zpětně odebraných použitých odpadních 

olejů. 
- Omezování negativních vlivů baterií a akumulátorů na životní prostředí. 
- Zajištění využívání s upřednostněním recyklace použitých olověných akumulátorů. 
- Dosažení u použitých průmyslových Ni-Cd akumulátorů úplného využití kovové substance a u 

použitých přenosných baterií dosažení úrovně sběru v množství materiálově využívat. 
- Zvýšení podílu kalů z ČOV využívaných zejména v zemědělství (podle možností především v místě 

vzniku). 
- Zabránění rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí. 
- Zvyšování zpracování všech autovraků vozidel kategorie M1 a N1 a tříkolových motorových vozidel 

s cílem  opětovně používat a využívat jejich částí. 
- Zvýšení úrovně sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na osobu za rok 

z domácností. 
- Zvýšení zpětného odběru použitých elektrických a elektronických spotřebičů. 
- Zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik s cílem jejich využití s upřednostněním 

materiálového využití.  
- Předcházení vzniku odpadů a omezování jejich množství zvyšováním podílu recyklovaných výrobků 

PVC. 
- Předcházení vzniku odpadů z obalů zvyšování materiálového využívání vzniklých odpadů z obalů. 
 

V souladu se zákonem má každý při své činnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně 
využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 
 
V době zpracování návrhu územního plánu má město zpracován Plán odpadového hospodářství města 
Přerova na období 2006 – 2010.   
 
Běžné komunální odpady z domácností, podobné živnostenské odpady a odpady z úřadů jsou ukládány 
do maloobjemových nádob. Svoz a zneškodňování těchto odpadů je na území města Přerova a okolí je 
zajišťováno oprávněnými právnickými osobami. Pro tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu jsou 
na ulicích města zřízena sběrná místa, vybavená odpovídajícími sběrovými nádobami. Dvakrát ročně probíhá 
sběr mobilní jednotkou.  
V rámci průzkumů a rozborů byly zjištěny druhy odpadů, které jsou nějakým způsobem na území Přerova 
zpracovávány, odstraňovány nebo jiným způsobem využívány. Všechny odpady s jiným katalogovým číslem 
musí být tedy dopravovány mimo území Přerova, aby mohlo dojít k jejich odstranění nebo jinému využití 
(materiálovému, energetickému atd.). Jedná se především o kategorii nebezpečné odpady (N).  
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Nakládání s průmyslovým odpadem 

Dle požadavků právních předpisů a plánů odpadového hospodářství lze obecně očekávat rozvoj recyklace 
nejrůznějších odpadů. Pro linky a zařízení tohoto typu není třeba vymezovat speciálně definované plochy. 

Dotřiďovací linky 

V souvislosti s rozvojem materiálového využití odpadů, lze předpokládat potřebu výstavby nových třídících 
kapacit. Pro linky a zařízení tohoto typu není třeba vymezovat speciálně definované plochy.  

Skládky odpadů 

V současné době se na území okolí města Přerova nachází jedna skládka odpadů, kterou provozují Technické 
služby města Přerova a má dostatečnou kapacitu. V rámci procesu zpracování územního plánu nebyl vznesen 
požadavek na vytipování dalších ploch.   

Kompostárny 

V současné době je problematika biologicky rozložitelných odpadů řešena zákonem o odpadech a nově také 
vyhláškou č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Na území Přerova 
je potenciál pro výstavu zařízení či technologie na nakládání s BRO – tato potřeba vyplynula i z podkladu 
„Studie nakládání s BRKO (FITE a.s. 2007)“. Pro linky a zařízení tohoto typu není třeba vymezovat speciálně 
definované plochy, je však třeba je umisťovat v souladu ostatními platnými právními předpisy.  

Spalovny 

Na území města Přerov se nenachází spalovna odpadu nebo zařízení které bylo vybudována za účelem 
termického zneškodnění odpadu a vybraného průmyslového odpadu. V rámci procesu zpracování územního 
plánu nebyl vznesen požadavek na vytipování dalších ploch. 

Nakládání s odpady 

Povinnosti právnických a fyzických osob, které jsou původcem odpadů jsou stanoveny zákonem č. 185/2001 
Sb. a navazujícími prováděcími předpisy.  
 
Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, 
které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů 
považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží 
na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 
Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
Na obce se vztahují povinnosti původců podle §16 zákona č. 185/2001 Sb., pokud zákon nestanoví jinak, 

• obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem,  

• obec je povinna v souladu se zvláštními předpisy (stavební zákon) určit místa, kam mohou fyzické 
osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat 
nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, 
rozpouštědla).  
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Jiné koncepce, strategie, programy a další dokumenty týkající se oborově odpadového hospodářství již 
přesahují rámec a potřeby návrhu územního plánu.  
 

B.5.  VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND     
A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA  

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANYCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND: 

1. Metodika práce 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu  

 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění 
pozdějších právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky,  

 Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k 
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh územního plánu, zpracovaný ve smyslu  
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dle § 58 tohoto 
zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to způsobem, jakým ji interpretuje výklad poskytovaný 
MMR a jeho organizační složkou ÚUR. 

V konceptu  ŘEŠENÍ  provedena agregace typů ploch o minimální velikosti 0,5 ha. 
 
2. Struktura půdního fondu v území 
Struktura půdního fondu v řešeném území je podrobně analyzována v tabulkách zemědělské přílohy Textové 
části II.02.   Z nich vyplývá, že zemědělský půdní fond v Přerově zaujímá rozlohu 3 561 ha, což je 61% výměry 
města.  
Největší rozloha zemědělské půdy se nachází v katastrech Přerov  (821 ha), Henčlov (348 ha ) a Kozlovice u 
Přerova (327 ha). 
Procentuální zastoupení zemědělské půdy je nejvyšší v Henčlově (88%), Žeravicích (85%), Penčicích (84%), 
Popovicích u Přerova (84%), Penčicích (84%), Penčičkách (83%), Újezdci u Přerova, (82%), Lýskách (81%). 
V zastoupení jednotlivých druhů pozemků zemědělské půdy převládá orná půda – 49 % z celkové výměry 
území města (největší podíl v Henčlově, Újezdci, Žeravicích a  Popovicích), trvalé travní porosty 4,5% 
(největší podíl v Penčících, Penčičkách, Kozlovicích u Přerova), sady a zahrady – 1,4 % území města. 
V katastru Čekyně se nachází 52 ha chmelnic. 
 
Agronomická kvality půdy: 
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) 
definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, 
vyjadřuje: 
- 1. místo - Klimatický region, 
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- 2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním    
      typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a    
      vláhového režimu v půdě, 

- 4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice, 
- 5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – V.) dle 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání 
půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších právních předpisů. Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž 
stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 
Sb. 
 
2.1. Klimatické regiony  
Převážná část řešeného území leží v klimatickém regionu T3 – teplém, mírně vlhkém, v kódu BPEJ 
označeném číslicí 3.  
 
2.2. Půdní typy a subtypy  
Mírně převládajícím půdním typem řešeného území jsou nivní půdy, převážně glejové, rozšířené zejména 
v nivě Bečvy a dále též v nivách Olešnice a Říky. Mimo údolní nivy se střídají zejména hnědozemě a 
černozemě, ve vyšších a členitějších partiích místy doplněné illimerizovanými půdami a hnědými půdami  
Z těchto důvodů je převážná část půd na území města Přerova a jeho okolí vysoce produkční, zařazená 
do I. a II. třídy ochrany, případně do středně produkční III. třídy ochrany. Jedná se v prvé řadě 
černozemě a hnědozemě na spraších, dále nivní půdy na nivních uloženinách. Půdy nižších agronomických 
kvalit se nachází v malých výměrách v členitějších částech Nízkého Jeseníku a na štěrkopíscích v nivě 
Bečvy (fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, 
zpravidla písčité, výsušné), kde se na nich nachází stávající zástavba města.  
 
2.3. Hlavní půdní jednotky dle klasifikace BPEJ 
 

V řešeném území jsou zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky: 
 
01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, 

bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem – malá výměra v Újezdci; 
03 - Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů, slínů či 

teras, středně těžké; bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným – malá výměra 
v Újezdci; 

05 - Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě modální i 
karbonátové na spraších s mocnosti 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, středně těžké, převážně 
bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním období – v Kozlovicích; 

06 – Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech, 
karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, 
ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu – velká ucelená plocha na  jihovýchodě 
řešeného území – JV část Přerova, Kozlovice, Újezdec; 
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07 - Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, 
vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky 
převlhčované  – jihovýchod řešeného území – Přerov, Kozlovice, Újezdec; 

08 - Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, 
kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, 
sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti – 
Újezdec, Předmostí, Popovice, Penčičky, Penčice; 

09 - Šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších, středně těžké, 
bezskeletovité, s příznivými vláhovými poměry – poměrně velká výměra v uceleném pásu od Dluhonic 
přes Předmostí, Popovice, Lýsky a část Vinar; 

10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez 
skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší – větší výměry v Přemostí, Vinarech, Penčicích, 
Penčičkách, částečně v Popovicích a Žeravicích; 

11 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), 
středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry  - v malé výměře 
v Penčicích; 

12 - Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě oglejených forem 
na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až středné skeletovité, 
vododržné, ve spodině s místním převlhčením – v malé výměře v Žeravicích; 

13 - Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované, na 
eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocnosti maximálně 50 cm 
uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových 
srážkách ve vegetačním období – v Žeravicích a Dluhonicích; 

14 - Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích) 
nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, 
s příznivými vláhovými poměry v Čekyni, Žeravicích a Vinarech; 

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny 
pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech a podobné, půdy 
s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středné skeletovité, často i slabě oglejené 
v nepatrné výměře v Újezdci; 

21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 
nevododržných, silně výsušných substrátech – podél Bečvy v Kozlovicích;  

26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středné těžké, až středné 
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry v nepatrné výměře ve V okraji katastru Penčic; 

38 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných 
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silné skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až 
středně skeletovité, zrnitostně středné těžké až těžké, vzhledem k zrnitostnímu složeni s lepší 
vododržností – Na Popovickém kopci v Popovicích; 

40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, 
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středné těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově 
závislé na klimatu a expozici – v Penčicích; 

41 - Půdy jako u HPJ 40, avšak zrnitostně středné těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými 
poměry v Předmostí, Popovicích, Čekyni; 

46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, 
ve spodině těžší, bez skeletu až středné skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření – ve 
východním okraji katastru Penčic; 
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55 - Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých nivních 
uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné – podél Bečvy v Přerově;  

56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické; koluvizemě modální na nivních 
uloženinách, často s podložím teras, středné těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově 
příznivé – podél Bečvy v Přerově (leží na nich i historické jádro); 

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 – 
jihozápadní část řešeného území (Přerov, Henčlov, částečně Dluhonice), niva Olešnice a Říky (Žeravice, 
Čekyně, Penčice, Penčičky); 

59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry nepříznivé, 
vyžadují regulaci vodního režimu – jižní okraje řešeného území (Henčlov, Lověšice), prostor mezi 
Dluhonicemi a jižním okrajem Předmostí, část katastru Lýsky; 

61 - Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách, spraších, jílech 
i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení  - Henčlov; 

64 - Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých 
a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středné těžké až velmi těžké, bez 
skeletu nebo slabé skeletovité – malá výměra v nivě Říky v Penčicích; 

67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a 
rovinných celků, středné těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, 
těžko odvodnitelné – menší výměra v Lýskách; 

72 - Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické na nivních uloženinách, středně těžké až velmi těžké, trvale pod 
vlivem hladiny vody v toku - menší výměra v Lýskách. 

 
 
2.4. Třídy ochrany zemědělských půd  
 
Do I třídy ochrany jsou zařazeny půdy v katastrech Žeravice, Dluhonice, Předmostí, Popovice, Vinary, menší 
výměry v katastrech Lýsky, Penčice a Penčičky. Jde o půdy vysoce chráněné, jen výjimečně odnímatelné, a 
vzhledem k územnímu plánování jen výjimečně zastavitelné. 
Do II třídy ochrany jsou zařazeny půdy v celém katastru Henčlova, v jihozápadní části katastru Přerova, v jižním okraji 
katastru Lověšic, západním okraji katastru Dluhonic, v okolí parku Michalov v katastru Přerova, v zastavěné části 
Předmostí, severně od zastavěné části Předmostí, severní a severovýchodní zemědělsky využívané části katastru 
Vinar, severovýchodně od Čekyně, v zastavěném území Žeravice a v jižním okraji katastru Žeravic, v údolí Říky a 
Olešnice v Penčicích a Penčičkách. Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu 
plánování jen podmíněně zastavitelné. 
Do III třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně průměrnou produkční schopností v rámci příslušného klimatického 
regionu. Nachází se v téměř celém katastru Újezdce, převážné části katastru Čekyně, Žeravic, Penčiček, Lýsek, 
Kozlovic, Lověšic, jihovýchodním sektoru Přerova, severozápadním sektoru Přerova.   
Do IV třídy ochrany jsou zařazeny pozemky s převážně podprůměrnou kvalitou, s jen omezenou ochranou, využitelné 
pro výstavbu. Nachází se podél Bečvy v Přerově i Kozlovicích  a v menších výměrách v Čekyni, Penčicích a Žeravicích.  
Do V třídy ochrany jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. Jsou to některé pozemky na výsušných půdách v Kozlovicích, podmáčených půdách v Lýskách, 
podmáčených půdách u výstaviště v Přerově, neúrodné půdy v areálu Motokrosu Přerovská rokle a na Čekyňském 
kopci v katastru Předmostí a Popovic.  
Půdy zařazené do prvních dvou tříd ochrany  dle bonitovaných půdně ekologických jednotek  jsou v grafické příloze 
zvýrazněny. 
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3. Investice do půdy 
 
V minulosti bylo na území města Přerova vybudováno na řadě ploch odvodnění. V průběhu následujících let 
byly některé odvodněné plochy zastavěny. 
Plochy stávajícího odvodnění byly převzaty jako podklad z dokumentace Státní vodohospodářské správy (bez 
podrobnějšího prověření jeho funkčnosti) a jsou znázorněny v  mapě vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL 
v měř. 1 : 10 000. V současné době je odvodňovací detail majetkem vlastníka pozemků. 
Část návrhových lokalit výstavby je situována na odvodněných pozemcích – viz. podrobná tabulka záborů. 
Před započetím výstavby bude nutné prověřit funkčnost odvodňovacího zařízení a upřesnit průběh 
odvodňovacího detailu, aby nedošlo při jeho narušení k podmáčení širší lokality ZPF. 
 
4. Údaje o hospodařících zemědělských subjektech a areálech staveb zemědělské prvovýroby 
 
Zemědělská prvovýroba na území města Přerova je zaměřena v prvé řadě na výrobu rostlinnou, živočišnou, 
výrobu realizují velké hospodařící zemědělské subjekty ve farmách mimo město. Na území města Přerova 
hospodaří 36 zemědělských subjektů na výměře 2803 ha. Na největší výměře hospodaří Zemědělské družstvo 
Kokory se sídlem v Kokorách (723 ha), Agras Želatovice, a.s. se sídlem v Želatovicích (409 ha), Troubecká 
hospodářská a.s. se sídlem v Troubkách (354 ha), Moravská zemědělská a.s. se sídlem v Prosenicích (335 
ha), ZS Pobečví a.s. se sídlem v Rokytnici (249 ha), ÚSOVSKO EKO, s.r.o. se sídlem v Klopině (198 ha), 
SALIX MORAVA a.s. se sídlem v Horních Moštěnicích(125 ha), Petr Netopil se sídlem ve Žalkovicích (98 ha). 
Přehled zemědělských  subjektů hospodařících na území města Přerova  podává tabulka zemědělské přílohy 
Textové části II.02. 
Z přehledu vyplývá, že sídla největších zemědělských hospodařících subjektů se nachází mimo obvod města 
Přerova, že tyto subjekty převážně hospodaří na značných výměrách mimo území města Přerova, Návrh 
řešení územního plánu města nezasahuje negativním způsobem do využívání jejich areálů.  
 
5. Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 
 
Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru je v převážné většině sloučena do velkých celků orné půdy, 
které obhospodařují různé zemědělské subjekty, viz. tabulka zemědělské přílohy Textové části II.02. 
Na území města jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy v katastru Újezdec, na částech katastrů 
Kozlovice u Přerova, Dluhonice a Henčlov je nedokončené scelení. 
Rozvojové plochy navazují na současně zastavěné území a jsou navrženy kompaktně, čímž je zabráněno 
vzniku těžce přístupných zemědělských pozemků. Navržené plochy rovněž nenarušují síť zemědělských 
účelových komunikací.  
Výjimku tvoří návrhové plochy dopravní, zejména komunikace vyššího řádu, kde jako vyvolanou investici musí 
investor řešit jednoduchou pozemkovou úpravu včetně cestní sítě a zpřístupnění pozemků.  
K narušení dnešní celistvosti pozemků dochází též návrhem lokálních biokoridorů. Biokoridory sloužící 
k posílení ekologické stability krajiny a zvýšení migračních možností organizmů, rozčleňují pozemky orné půdy 
a snižují větrnou erozi. Při jejich realizaci bude nutné zajistit přístup na pozemky všech vlastníků. 
 
6.  Hydrologické poměry 
 
Celé řešené území přísluší do povodí řeky Moravy. 
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Rozdělit lze území na povodí 3. řádu – povodí Moravy, povodí Olešnice, povodí Bečvy a povodí Moštěnky. 
Hlavním tokem území je řeka Bečva, protékající kolem Kozlovic, přes Přerov a kolem Dluhonic celkově od 
východoseverovýchodu k západojihozápadu. Bečva se původně většinou větvila do více ramen, přičemž 
některé jejich pozůstatky jsou využité pro vedení dlouhého náhonu nazývaného Strhanec. 
V severní části území je nejvýznamnějším tokem říčka Olešnice, která u Penčic přijímá zleva svůj 
nejvýznamnější přítok – Říku, vlévá se do Morávky v Brodku u Přerova. V katastru Kozlovice se nachází tok 
Loučnice, vlévající se do Bečvy, katastrem  Vinary, Popovice a Předmostí  protéká výrazně upravený Vinarský 
potok vlévající se do Bečvy, v Újezdci pramení Svodnice, protéká  Lověšicemi a vlévá se do Malé Bečvyv 
Chropyni. 
Vodní toky jsou téměř ve všech svých úsecích upravené směrově i spádově, a často přeložené do poměrně 
vzdálených míst od svého původního koryta s opevněnými břehy, místy zatrubněné. Pouze některé části koryt 
mají přírodní, nebo přírodě blízký charakter (Olešnice, Říka, Strhanec) 
Průtoky ve vodních tocích jsou většinou nevyrovnané. Obecně se maximální průtoky objevují v jarních 
měsících (březen - duben), minimální na podzim (září – říjen) Kvalita vody v tocích se v posledních létech 
mírně zlepšuje. Hlavní sledovaný tok Bečva je zařazena do 3. třídy znečistění (ještě nedávno byla Bečva pod 
Přerovem zařazena do 4. třídy znečistění). 
Rozložení průtoků v tocích je v průběhu roku přirozeně rozkolísané. Obecně nejvíce vody odteče v jarních 
měsících, nejméně koncem léta a na podzim, kdy některé drobnější toky vysychají. 
Přirozené vodní nádrže nejsou v území zastoupené. Umělé vodní nádrže jsou reprezentovány několika málo 
rybníky (např. Velká Čekyně, Hejnice u Předmostí, Městský rybník), zatopenými těžebními prostory („laguny“ 
při okraji města k Žebračce) a odkališti (v levobřežní části nivy pod Přerovem - Precheza). 
Oběh podzemních vod je vzhledem k místním hydrogeologickým podmínkám vázán zejména na nivní a 
terasové štěrkopísky. Hydrogeologický význam společné nivy Moravy a Bečvy (pod Přerovem) vyjadřuje její 
zařazení do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. 
Nově navrhovaná zástavba zvýší procento zpevněných ploch. Aby bylo zabráněno nadměrnému odtoku 
dešťových vod z území, navrhuje územní plán minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v návrhových 
plochách  stavebních a plochách přestavby. 
Tam, kde není umožněn vsak dešťových vod do terénu v rámci stavebního pozemku budou vyžadovány jiné 
způsoby retence. 
 
7. Erozní ohrožení 
Řada zemědělských pozemků řešeného území je ohrožena větrnou a vodní erozí. 
Velkoplošně obhospodařované plochy orné půdy mimo nivu Bečvy a Olešnice jsou postižené zejména vodní i 
větrnou erozí. 
Rozvoj větrné eroze je podmíněn zejména otevřeným terénem s malým podílem vzrostlé dřevinné vegetace, 
náchylností obnažené půdy k působení větrné eroze a příhodnými větrnými a vlhkostními poměry. Nejvíce 
ohroženy větrnou erozí jsou rozsáhlejší plošiny, návětrné svahy a obnažená temena hřbetů prakticky v celém 
území. Větrná eroze v území značně rozšířená bude zástavbou a navrženými plochami krajinné zeleně 
snížena. 
Míra aktuálního působení vodní eroze závisí na řadě faktorů, zejména na sklonu a délce svahu, charakteru 
půdy, způsobu obhospodařování, druhu pěstované plodiny, intenzitě a délce srážek a podílu a rozmístění 
trvalé vegetace v krajině a nelze ji tudíž bez podrobných analýz detailněji specifikovat. Problematikou vodní 
eroze se zabývají detailně komplexní pozemkové úpravy. Navrhované plochy pro zástavbu by neměly zvýšit 
postižení půd vodní erozí, pokud budou realizovány dle odpovídajících vodohospodářských předpisů. 
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8. Opatření k zajištění ekologické stability 
 
K zajištění ekologické stability byl do územního plánu začleněn územní systém ekologické stability, potřebné 
plochy pro jeho realizaci jsou zahrnuty do tabulky záborů ZPF pro krajinnou zeleň. 
 
9. Způsob vyhodnocení návrhových ploch 
 
S ohledem na množství jednotlivých návrhových ploch bylo jejich vyhodnocení provedeno formou tabulky, 
přičemž veřejná prostranství a plochy dopravní infrastruktury místního charakteru nebyly z důvodů čitelnosti 
grafického podkladu vyhodnocovány jednotlivě, nýbrž sumou za jednotlivé katastry.  

Jednotlivé návrhové plochy územního plánu jsou značeny kódem, který se skládá z označení katastru, či 
jednoho z katastrů, na kterém plocha leží, kódu typu plochy (např. B – bydlení) a pořadového čísla takto 
identifikované plochy.  

U jednotlivých ploch je charakterizováno jejich funkční využití, je hodnocena jejich celková plocha, z toho 
výměra ZPF v členění podle ochrany – I. a II. třída ochrany a III. a V. třída ochrany, druh pozemku, BPEJ, 
výměra plochy v zastavěném území a mimo zastavěné území, výměra odvodněné plochy a velmi stručné 
zdůvodnění potřebnosti plochy. 

Stavební návrhové plochy se skládají z ploch zastavitelných a ploch přestavby. Plochy přestavby jsou 
území minulým územním plánem značené jako stabilizované. Přesto se v nich mnohdy vyskytují též pozemky 
evidované jako zemědělská půda a jsou proto vyhodnocovány. 
Zvláštní postavení zaujímají plochy transformací, které jsou celé plochami přestavbovými. 
Zemědělská příloha nevyhodnocuje nestavební návrhové plochy, které předchozí územní plán z roku 1994 
v platném zněný hodnotil jako stabilizované. 
 
10. Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 
 
Nový Územní plán řeší udržitelný rozvoj města Přerova ve vyvážené soustavě všech funkcí města při 
zachování, ochraně a obohacování jeho kulturních, přírodních a krajinných hodnot a vytváření podmínek pro 
celkovou kultivaci jeho prostředí. Základní podmínkou udržitelného rozvoje je koordinace a vzájemná 
slučitelnost jednotlivých funkcí. 
 
10.1. Nadřazená územně plánovací dokumentace 
 
Základním závazným podkladem pro řešení rozvoje území je ZÚR Olomouckého kraje, ve kterých je 
vymezena regionální rozvojová oblast RO6 Přerov.  
V kapitole A82 Požadavky na provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způsobem 
využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury se stanovuje:  
90.3. podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s efektivní dělbou funkcí v území. Ekonomické aktivity 
koncentrovat zejména do vymezených rozvojových oblastí. 
90.5. rozvojové oblasti řešit jako území s preferovanou koncentrací antropogenních aktivit, vytvářející 
hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území. 
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Zásadním rozvojovým impulzem bude využití příležitostí, které vyplývají z polohy města ve struktuře osídlení. 
Přímé napojení na dálnici D1 obnoví a posílí roli Přerova jako významného dopravního uzlu, ve kterém se 
stýkají nadřazené systémy železniční a silniční dopravy, s dlouhodobým předpokladem napojení i na leteckou 
a vodní dopravu. To vše spolu s polohou v centru Moravy vytváří předpoklady pro umístění logistického 
terminálu nadregionálního významu. 
Poslání územního plánu je chápáno jako průmět hmotných a nehmotných civilizačních zájmů (potřeb a 
požadavků) do daných přírodních podmínek a historicky vzniklých stavebních struktur autentického území. 
Hmotné zájmy se do řešení promítají návrhem zastavitelných a nezastavitelných ploch s rozdílným způsobem 
využití a územních rezerv, které jsou definovány jednak kvantitativně svou výměrou, jednak kvalitativně svou 
strukturou, mírou a způsobem využití.  
Nehmotné zájmy jsou vyjádřeny vzájemnými vztahy vyplývajícími z polohy ploch a režimy, určujícími 
podmínky ochrany přírodních a kulturních hodnot a dalších veřejných zájmů.  
 
 
10.2. Zhodnocení variantního řešení záboru ZPF  
 
Udržitelný rozvoj města je nahlížen 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. 
Koncept územního plánu byl rozpracován ve třech variantách s plošně odlišným rozsahem rozvojových ploch, 
které byly postupně redukovány na dvě varianty, lišící se v některých trasách dopravního skeletu. 
Výběr varianty pro zpracování návrhu územního plánu Přerova vyplynul z projednání konceptu Územního 
plánu města Přerova a schválených zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Do návrhu územního plánu 
byla vybrána dílčí řešení jednotlivých lokalit podle rozhodnutí Zastupitelstva města, přitom byly v maximální 
možné míře minimalizovány požadavky na zábor ZPF. V navrhovaném řešení je kladen důraz na přednostní 
revitalizaci zanedbaných, nedostatečně či nevhodně využívaných ploch v zastavěném území, které jsou 
zařazeny do ploch přestavby. Bude tak v optimální míře využito vnitřních rezerv stabilizovaného území, které 
však nejsou takové, aby absorbovaly rozvojové záměry a přínosy, plynoucí z polohy města na křižovatce 
významných dopravních koridorů. Využívání potenciálu navržených zastavitelných ploch bude postupné 
v závislosti na odůvodněných ekonomických možnostech a potřebách.  
 
Vazby na zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
Území města Přerova je součástí rozvojové oblasti národního významu Olomouc, vymezené v Politice 
územního rozvoje ČR a upřesněné v ZÚR Olomouckého kraje. Na rozvojové oblasti je třeba dle těchto 
dokumentů pohlížet jako na území s preferovanou koncentrací antropogenních aktivit, vytvářejících hodnotové 
póly sídelního a ekonomického rozvoje území. V  nadnárodní rozvojové oblasti je třeba lokalizovat zejména 
strategické rozvojové zóny kraje, vytvářet podmínky pro jejich umístění, v našem případě zejména v lokalitách 
Přerov jih a podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s efektivní dělbou funkcí v území.  
 
Přerov je významným dopravním uzlem v koridoru moravských úvalů. Kříží se v něm železniční tratě 
koridorového významu Česká Třebová – Břeclav a Brno – Bohumín.  
Na území města se kříží významné dopravní trasy I/55 ve směru SZ - JV Olomouc–Přerov-Břeclav a II/150 ve 
směru Z - V Prostějov-Přerov-Bystřice pod Hostýnem. Důležitou radiálu představuje trasa I/47ve směru SV 
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přes Lipník a Hranice na Ostravu. K nim je nutno připočíst východní a jihovýchodní radiální směry II/434 od 
Prostějova, jihovýchodní II/436 od Kojetína a Vyškova. 
Zásadní dopravní deficit představuje absence přímého napojení města na nadřazené rychlostní silniční 
systémy. 
Z hlediska vazby na ZÚR se území statutárního města Přerov aktuálně dotýká zejména trasa pro výstavbu 
dálnice D1 – D47 a rychlostní komunikace R55, v dlouhodobém horizontu železniční koridor VRT procházející 
severně od jádrového území z větší části podpovrchově bez kontaktu s územím a větev vodní cesty Dunaj-
Odra-Labe (splavnění Bečvy), položená přibližně souběžně s VRT s přístavištěm a požadavkem na jeho 
napojení na železniční dopravu.  
Postupnou realizací výše uvedených záměrů se zásadně změní postavení města ve struktuře osídlení. 
V případě úspěšného využití příležitostí plynoucích z nadregionálních souvislostí a při optimálním pojetí 
budoucí funkce letiště se může Přerov stát velkým dopravně logistickým centrem Moravy se středoevropským 
významem.  
 
Odůvodnění rozvoje hlavních funkcí 
Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny ve smyslu vybrané varianty s ohledem na rozvoj sídelní 
struktury v rozvojových lokalitách, které navazují na okraje zastavěného území v souladu se zadáním a 
strategickými záměry města. Kapacitní výstupy návrhu byly oproti konceptu optimalizovány, tj. sníženy 
s ohledem na minimalizaci záboru ZPF. Zásadní role v navrhovaném uspořádání urbánní struktury Přerova 
přísluší veřejným prostranstvím. Ta jsou chápána jako dynamické atrakty urbánní struktury, tvořící nosnou 
kostru města, na kterou jsou vázány. 
 
Rozsah návrhových ploch odpovídá předpokladům rozvojových oblastí a os dle PÚR ČR a zásadám ZÚR 
Olomouckého kraje : 
V rozvojových oblastech se očekává vstřícný přístup dotčených orgánů při řešení umístění nových 
podnikatelských aktivit nadmístního významu , což je podmíněno těmito vstřícnými kroky investorů a obcí : 

1.- poskytnutí průkazu, že záměr nelze realizovat v obdobných lokalitách s nižší třídou ochrany  : 
Záměr na výstavbu velkého logistického terminálu vyžaduje minimální rozlohu souvislé lokality cca 120 ha a 
plochý reliéf, který je vhodný pro osazení a založení plošně rozsáhlých halových objektů a navazujících 
venkovních manipulačních zpevněných ploch, které nevytvářejí pohledově dominantní zástavbu. Pro umístění 
je rozhodující přímá vazba na dálniční křižovatku a na stávající kolejiště a vlečkový systém přilehlého nádraží. 

2.- přednostně budou nové záměry umisťovány do proluk v návaznosti na zastavěná území  : 
Principiální součástí návrhu urbanistické koncepce je zásada přímé návaznosti zastavitelných ploch na 
zastavěná území, včetně doplnění do něj vklíněných volných ploch a využití proluk uvnitř zastavěných území. 
Konfigurace ploch neumožňuje vznik nových proluk, město i venkovské příměstské struktury vytvářejí 
kompaktní celky. 

3.- preferovat lokalizaci v nevyužitých plochách - brownfields : 
Součástí koncepce je návrh ploch přestavby, na kterých bude umožněna restrukturalizace a revitalizace 
stabilizovaných areálů. Jejich význam pro umisťování podnikatelských aktivit je však limitován rozsahem 
těchto ploch, který nebude dostatečný pro saturaci všech předpokládaných potřeb. 
 
Zásady řešení rozvoje bydlení : 
Současný bytový fond kvantitativně v zásadě odpovídá potřebám současného počtu obyvatelstva, je poměrně 
zachovalý, avšak s nízkou výměrou obytné plochy. 
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Rozvojové směry rodinného bydlení odpovídají platnému ÚPN SÚ a jsou orientovány převážně do proluk a na 
okraje zastavěného území příměstských obcí na severu (Čekyně, Žeravice), jihovýchodě (Újezdec, Kozlovice), 
ale i na západě (Dluhonice). Jedná se vesměs o lokality na výstavbu RD.  
Lokalizace bytových domů je směrována na okrajové plochy na východním obvodu jádrové části zastavěného 
území, tedy ve směru na Bystřici pod Hostýnem.  
Masivní rozvoj bydlení jako odezva a protiváha rozvoje podnikatelských aktivit je orientován především do 
jihovýchodního sektoru, kam jsou navrženy plochy různorodých forem bydlení, které budou mít ve smyslu 
urbanistické koncepce charakter městotvorných polyfunkčních struktur s vyšším podílem jiných, s bydlením 
slučitelných funkcí.  
Zásady řešení rozvoje rekreace a sportu : 
Město Přerov v současném stavu postrádá výrazné atraktivity pro turistický ruch. Přesto zde některé, byť 
nikoliv rozsáhlé, předpoklady existují – Městská památková zóna, archeologická naleziště, chráněné přírodní 
útvary Žebračka a park Michalov, krajinné prostředí pahorkatin na severu a východě. Poměrně dobré 
předpoklady má město pro krátkodobou a každodenní rekreaci vlastních obyvatel ať již ve sportovních 
zařízeních, parcích a okolní přírodě nebo v individuálních zahrádkářských koloniích. 
Návrh územního plánu řeší lokalizaci dalších ploch pro rekreační sport v návaznosti na bydlení a atraktivitu 
prostředí. 
Zásady řešení rozvoje výrobní funkce : 
Základním cílem je vytvoření dostatečné nabídky pracovních příležitostí. Rozvoj výrobní funkce bude zásadně 
závislý na zvýšení atraktivity města pro investory, je tedy podmíněný zlepšením dopravní dostupnosti města. 
V návrhu řešení rozvojových směrů a ploch jsou zohledněny trendy, kterými se v současném 
posttransformačním období výrobní funkce projevuje :  
- restrukturalizace a revitalizace stabilizovaných plocha areálů – je navržena formou ploch přestavby 
stávajících areálů, jejich význam je však limitován rozsahem těchto ploch, který nebude dostatečný pro 
saturaci předpokládaných potřeb, 
- plochy pro skladování, distribuci a logistiku - poloha Přerova na křižovatce významných multimodálních 
dopravních tras jej po jejich realizaci předurčuje pro umístění velkého logistického centra v jihozápadním 
sektoru na plochách mezi navrhovanou dálnicí a tělesem železniční trati s nádražím. Tato lokalizace s přímou 
vazbou na vlečkový systém a dálniční křižovatku nebude zatěžovat již tak přetíženou dopravní síť 
v zastavěném území, navíc plošné požadavky a vazby, plynoucí z nadřazené dokumentace ZÚR, 
nepřipouštějí možnost variantního řešení návrhu logistického komplexu, 
- nová výstavba na rozvojových plochách pro výrobu s akcentem na spíše větší komplexy s nosnými 
programy, které z různých důvodů nemohou být lokalizovány ve stávajících plochách, je orientována do na 
sebe navazujících zón v severozápadním sektoru, do prostoru vyčleněného trasou dálnice a dálniční 
křižovatkou a odděleného železniční tratí od rezidenčních ploch městské zástavby. Lokalizace výrobních ploch 
v tomto sektoru, která je variantou za původně zamýšlenou výrobní zónu na plochách určených v ZÚR pro 
výstavbu logistického centra.  
Zásady řešení rozvoje občanské vybavenosti : 
Občanská vybavenost vcelku odpovídá dnešním potřebám obyvatel, předmětem řešení je její doplnění a 
posílení úměrně s rozvojem ostatních funkcí. Zařízení areálového typu jsou navržena v Předmostí podél 
silnice k Čekyni, jinak je preferována diverzifikace vybavenosti do jiných ploch s rozdílným způsobem využití 
jako žádoucí doplňková funkce hlavního využití. 
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10.3. Charakteristika záboru ZPF pro plochy s odlišným způsobem využití 
Dotčená výměra ZPF [ha] 
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bydlení 192,88 177,06 45,69 131,36 35,18 141,88 15,82 

smíšené plochy obytné 47,84 19,02 1,22 17,80 3,08 15,94 28,82 

občanské vybavení 46,69 22,76 13,24 9,52 11,12 11,64 23,93 

výroba a skladování 122,88 89,28 35,27 54,01 34,79 54,49 33,60 

rekreace 30,00 28,88 17,20 11,68 2,14 26,74 1,12 

technická infrastruktura 15,33 15,28 1,48 13,80 0,27 15,01 0,05 

dopravní infrastruktura 183,72 169,95 148,59 21,36 17,33 152,62 13,77 

veřejná prostranství - ostatní 96,81 72,03 36,09 35,94 12,64 59,39 24,78 

veřejná prostranství - zeleň 20,94 16,93 0,57 16,36 0,49 16,44 4,01 

krajinná zeleň 198,77 157,66 78,15 79,52 11,43 146,23 41,10 

les 0,46 0,45 0,45   0,07 0,38 0,01 

celkem 956,31 769,30 377,94 391,35 128,54 640,76 187,01 

Z  přehledu vyplývá, že z celkové návrhové výměry ploch s odlišným funkčním využitím o výměře  949, 31 ha 
je 186 ha navrženo na plochách nezemědělských.  

Charakteristika záboru ZPF pro stavební funkce:  

navržené rozvojové 
stavební plochy z toho zábor ZPF zábor ZPF v I. a II. třídě 

ochrany 
zábor ZPF ve III. – V. 

třídě ochrany 
ha % ha % ha % ha % 

736 100 594 81 299 51 295 49 

Jednotlivé plochy záboru pro stavební funkce jsou popsány v tabulce, některé drobné plochy veřejných 
prostranství, jejichž samostatné značení by bylo nepřehledné a zavádějící, jsou uváděny v celkové sumě za 
jednotlivé katastry.  
 
Plochy krajinné zeleně jsou významným záborem zemědělského půdního fondu, a to zejména v rámci 
územního systému ekologické stability. Pro tyto zábory je možno ve smyslu Metodického pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského 
půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
právních předpisů, odnímat půdu I. třídy ochrany, byť výjimečně. Odnímáním zemědělské půdy pro krajinnou 
zeleň nedochází k narušení jejích biologických funkcí. Krajinná zeleň je z velké části součástí navrženého 
územního systému ekologické stability, systému ploch rozlivu, významných krajinných prvků, pohledově 
exponovaných ploch a ve výjimečných případech funguje jako zeleň izolační.  
Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability ve smyslu § 59 zákona  460/ 2004 o ochraně přírody 
a krajiny - na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 se nevztahují ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Plochy městské zeleně (v grafice plochy veřejných prostranství – zeleň), pokud nejsou navrženy na 
půdách horší kvality či v  zastavěném území, zasahují do nejkvalitnějších půd zejména v nivě Bečvy. Rovněž 
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při jejich realizaci dochází k narušení biologických vlastností půdy jen omezeně (zpevněné plochy, přípustné 
stavby). Nejvýraznější plochou navržené městské zeleně je nový městský park v prostoru severně od Újezdce. 
Plochy navržené pro plnění funkce zeleně jsou detailněji popsány v přiložené tabulce, plochy liniové krajinné 
zeleně jsou vyjádřeny v sumách za katastr. 
 
Charakteristika záboru ZPF pro zeleň: 

navržené rozvojové 
plochy pro zeleň z toho zábor ZPF zábor ZPF v I. a II. třídě 

ochrany 
zábor ZPF ve III. – V. 

třídě ochrany 

ha % ha % ha % ha % 

220 100 175 79 79 45 96 55 

 

10.4. Popis lokalit  předpokládaného záboru ZPF: 

Jednotlivé lokality záboru ZPF jsou podrobně charakterizovány v tabulce vyhodnocení záboru ZPF 
v navržených plochách změn využití v Textové části II.02 Návrhu. 
Popis jednotlivých návrhových ploch je uspořádán podle ucelených, funkčně a prostorově definovaných lokalit 
a jejich polohy na území města. 
 
 
JZ - lokality v jihozápadním sektoru území města : 
JZ sektor zahrnuje část katastrálního území Přerov, vymezenou na východě železniční tratí s nádražím a na 
severu silnicí II/434 ve směru Tovačov-Prostějov, celé k.ú. Henčlov a západní, železniční tratí vymezenou, 
část k.ú. Lověšice u Přerova.  
Rozvojové záměry v tomto sektoru jsou orientovány především do logistických aktivit regionálního až 
nadregionálního významu, které vyplývají z přímé vazby území na stávající a připravované nadřazené 
dopravní systémy – výstavbu dálnice D1, přestavbu železničního uzlu, existenci letiště a územní rezervu 
plavebního kanálu D-O-L. Výstavba velkého logistického terminálu je zakotvena v ZÚR Olomouckého kraje. 
Navazuje na rozsáhlé stabilizované výrobní plochy (PRECHEZA, Přerovské strojírny), jeho umístění 
respektuje polohu stabilizovaných příměstských obytných struktur Lověšic u Přerova a Henčlova. 
Velké logistické centrum je ve smyslu ZÚR souborem zastavitelných ploch, které spolu s veřejnými 
prostranstvími pro vedení dopravní a technické infrastruktury tvoří souvislý celek, přesahující řešené území o 
části ploch na k.ú. Bochoř, vymezených trasou D1. Plošné požadavky a vazby na dálniční stavby, plynoucí 
z nadřazené dokumentace ZÚR, nepřipouštějí možnost variantního řešení návrhu logistického komplexu. 
Zastavitelné plochy jsou navrženy převážně na orné půdě II.a částečně III.třídy ochrany. Podrobné údaje 
k jednotlivým plochám jsou uvedeny v tabulkové části. 
Na k.ú. Přerov zahrnuje logistická zóna zastavitelné plochy :  
01-1.21-DT/32,23 ha, 01-1.22-DT/26,85 ha, 01-1.65-DT/5,27 ha, 01-1.66-DT/3,52. 
Na ně v JZ sektoru přímo či nepřímo navazují menší výrobní plochy, využívající „zbytkové“ plochy vymezené 
dopravními trasami :  
01-1.23-VS/1,30 ha – plocha mezi komunikacemi na východní straně Přerovských strojíren, 
01-1.19-VS/3,02 ha - rozšíření areálu Přerovských strojíren u dálniční křižovatky. 
U letiště se jedná o plochy, vymezené přeložkou silnice II/434, umožňující rozšířit předpolí či zázemí leteckého 
provozu : 
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01-1.17-DL/4,95 ha, 01-1.57-DL/5,54 ha a plocha přestavby 01-2.49-S/2,65 ha. 
 
Na k.ú. k.ú. Lověšice u Přerova zahrnuje logistická zóna zastavitelné a přestavbové plochy :  
03-1.01-DT/8,67ha, 03-1.02-DT/8,57ha, 03-1.03-TI/1,53ha (rozvodna VVN 110/22 kV)  
a navazující menší plochy výrobní a smíšené obytné: 
03-2.05-VS/3,98ha plocha pro revitalizaci výrobního areálu na jižním okraji zóny -  nevyžaduje zábor, 
03-1.06-VS/1,02ha navazuje na přestavbový výrobní areál, je vyčleněna dopravními trasami  silnice a vlečky, 
03-2.07-S/1,00ha - změna využití plochy u nádražního kolejiště.  
 
Na k.ú. Henčlov jsou navrženy funkce, které přímo nesouvisejí s výstavbou logistického terminálu : 
Plochy venkovského bydlení v RD jsou navrženy na plochách se ZPF II.třídy ochrany, které tvoří proluky uvnitř 
zastavěného území, případně na ně přímo navazují v klínech vymezených jeho hranicí : 
08-1.01-BR/2,47ha, 08-1.02-BR/0,50ha a 08-2.03-BR/3,16ha (změna využití zahrad v proluce mezi stávající 
zástavbou a zemědělským areálem). 
Plochy, vymezené přeložkou silnice II/434 jsou navrženy jako výrobní pro drobné formy podnikání : 
08-1.04-VS/3,22ha, 08-1.05-VS/2,68 ha. 
 
 
 
SZ – lokality a zóny v severozápadním sektoru území města : 
SZ sektor zahrnuje část katastrálního území Přerov, vymezenou na východě obloukem železniční tratě, na 
severu navrhovaným dálničním přivaděčem a trasou R 55, na jihu silnicí II/434 ve směru Tovačov-Prostějov. 
Dále zahrnuje celé k.ú. Dluhonice a část k.ú. Předmostí u Přerova - prostor mezi dálniční křižovatkou a dnešní 
trasou silnice I/55 ve směru na Kokory a Olomouc. 
 Rozvojové záměry v tomto sektoru jsou orientovány především na rozvoj výrobních ploch, které jsou 
variantou za původně zamýšlenou výrobní zónu na plochách určených v ZÚR pro výstavbu logistického 
centra. Rozvoj výrobních ploch je nutnou podmínkou ekonomického rozvoje a zvláště zajištění zaměstnanosti, 
neboť logistické provozy při své plošné náročnosti vykazují poměrně malou hustotu pracovních příležitostí. 
S ohledem na členitost SV sektoru jsou výrobní plochy členěny do několika navzájem přímo nesouvisejících 
zón : 
V k.ú. Přerov se nachází : 
Výrobní zóna PRECHEZA je jednoznačně vyčleněný a od rezidenčních poloh oddělený volný prostor mezi 
železniční tratí a stávajícím průmyslovým areálem PRECHEZA, ve kterém jsou navrženy zastavitelné plochy 
pro průmyslovou výrobu na orné půdě III.tř.ochrany : 
01-1.25-VP/7,07 ha, 01-1.61-VP/4,54 ha, 01-1.62-VP/3,52ha, 01-1.63-VP/3,54ha. 
 
Výrobní zóna u rybníka je položena mezi silnicí III/1857 a železniční tratí, tedy v segmentu území 
vyčleněném trasou dálnice a rychlostní komunikace. Výrobní plochy jsou situovány jednak na poměrně 
rozsáhlých pozemcích zahrádek (přestavbové plochy uvnitř z.ú. – změna využití), jednak na orné půdě 
převážně III.tř.: 
01-1.26-VP/9,45ha, 01-2.28-VS/4,62ha, 01-2.46-VS/5,12ha, 01-2.50-VS/4,68ha, 01-2.59-VS/3,96ha, 
samostatně na hranici k.ú.Dluhonice je navržena plocha 01-1.45-VS/1,97. 
01-1.60-VS/0,68ha je rozšířením  stávající občanské vybavenosti. 
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Samostatně je na k.ú.Přerov, jižně od Bečvy, situována : 
01-2.78-VE/7,90 ha - přestavbová plocha pro umístění fotovoltaické elektrárny, kterou bude nově využita část 
stávající skládky odpadu bez  nároků na zábor ZPF. 
V k.ú.Předmostí se nachází výrobní zóna u dálniční křižovatky : 
Sestává ze dvou zastavitelných ploch pro výrobu, které jsou vymezeny dopravními trasami navazujícími na 
mimoúrovňovou křižovatku. Jedná se o zbytkové plochy orné půdy v I.tř.ochrany : 
02-1.14-VS/3,79 ha a 02-1.15-VS/8,59. 
 
V k.ú.Dluhonice jsou navrženy funkce, které doplňují monofunkční výrobní plochy SZ sektoru : 
Plochy venkovského bydlení v RD jsou navrženy na plochách, které tvoří proluky uvnitř zastavěného území, 
případně na ně přímo navazují v klínech vymezených jeho hranicí : 
05-1.01-BR/3,48ha – z větší části uvnitř z.ú.v I.tř.ochrany ZPF, 
05-2.03-OP/1,42ha – změna využití zahrad ve III.tř.ochrany ZPF pro občanskou vybavenost, 
05-1.04-RR/1,82ha – lokalita  rodinné rekreace v zahrádkách, variantní využití ploch dotčených hlukem 
železničního provozu, 
05-1.05-RS/0,43ha – náhradní plocha sportoviště dotčeného trasou D1, 
05-2.07-BR/4,52ha -  změna využití zahrad na venkovské bydlení. 
Mimo zastavěné území v odloučené poloze za tratí u řeky pod rozvodnou je navržena plocha : 
05-1.02-VE/2,52ha – pro umístění fotovoltaické elektrárny a na levém břehu uvnitř meandru plocha : 
05-1.06-TI/4,74 pro VPS rozšíření městské ČOV.  
 
JV – lokality rezidenčních funkcí v jihovýchodním sektoru území města : 
JV sektor zahrnuje část katastrálního území Přerov na východním okraji jižní části jádrového území, na 
severu navazující k.ú. Kozlovice u Přerova, na jihu k.ú. Újezdec u Přerova a východní část k.ú. Lověšice u 
Přerova.  
Jižní výrobní zóna  - je tvořena většinou stabilizovanými plochami, návrhové plochy řeší převážně změnu 
využití pozemků zahrádek podél železniční trati a revitalizaci zanedbaných a málo využívaných ploch. 
V k.ú. Přerov  jsou to plochy ve II.a III.tř.ochrany ZPF: 
01-2.01-VS/7,99 ha, 01-2.02-VS/2,57 ha a 01-2.29-VS/4,13. 
V k.ú. Újezdec u Přerova : 
06-2.01-VP/4,00 ha navazující na stabilizované výrobní plochy. 
V k.ú. Lověšice u Přerova : 
03-2.04-VS/4,01 ha  
 
Plochy bydlení a smíšené obytné :  
V k.ú. Újezdec u Přerova :  předměstské rodinné bydlení, podíl vybavení v plochách BR 
Menší plochy příměstského venkovského bydlení v RD jsou navrženy na plochách se ZPF III.třídy ochrany, 
které tvoří proluky uvnitř zastavěného území, případně na ně přímo navazují v klínech vymezených po jeho 
obvodu. Některé plochy řeší změnu využití stávajících zahrádek. Zastavitelné plochy většího rozsahu, včetně 
nezbytných veřejných uličních prostranství, vyplňují prostor mezi výrobní zónou a stabilizovaným jádrovým 
územím : 
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06-1.02-BR/9,95 ha, 06-1.03-BR/1,36 ha, 06-1.04-BR/9,47 ha, 06-1.06-BR/3,09ha, 06-1.08-BR/5,58 ha, 06-
1.09-BR/3,01 ha, 06-1.10-OP/0,52ha, 06-1.13-BR/0,20 ha, 06-1.14-BR/0,62 ha, 06-1.15-BR/0,43 ha, 06-1.16-
BR/2,55 ha, 06-1.17-BR/0,72 ha, 06-1.18-BR/2,97 ha, 06-2.19-BR/1,43 ha, 06-2.20-BR/0,66 ha. 
 
Na k.ú. Přerov  jsou zastavitelné, ale i přestavbové plochy, navržené po obvodu zastavěného území, určeny 
pro rozvoj rezidenčních funkcí městského charakteru vázaných na novou městskou třídu, které budou 
protiváhou výrobních ploch na opačné straně železničního koridoru s nádražím. Součástí záboru je rovněž 
veřejné prostranství navrhované městské třídy pro vedení sběrné komunikace, plnící také funkci obchvatu 
(součást JV tangenty) včetně parkovišť, inženýrských sítí a veřejné zeleně stromořadí. Zábor ZPF se týká 
většinou orné půdy ve III.tř.ochrany. 
01-1.03-OP/0,33 ha, 01-1.04-OP/0,53 ha, 01-2.05-OP/1,25 ha, 01-1.06-S/4,76 ha, 01-1.07-BB/9,30 ha, 01-
2.08-S/1,88 ha, 01-2.09-BK/8,37 ha, 01-1.11-BK/10,73 ha, 01-1.12-S/3,74 ha, 01-1.13-VS/2,34 ha, 01-1.14-
BK/5,51 ha, 01-2.16-S/11,01 ha, 01-1.18-BR/2,87 ha, 01-1.53-OP/0,70 ha, 01-1.56-S/0,30 ha, 01-1.58-
BK/9,15 ha, 01-1.64-S/5,09 ha,01-1.74-BK/5,29 ha, 01-1.75-BB/7,57 ha, 01-2.76-S/0,36 ha, 01-1.77-
BB/0,83ha. 
 
k.ú. Kozlovice u Přerova : 
Předmětem záboru ZPF (převažující orná půda ve III.tř.ochrany a zahrady v V.tř.ochrany) je uvolnění 
pozemků pro polyfunkční dostavbu příměstské obce, jednak na plochách vymezených silničním obchvatem, 
jednak v prolukách zastavěného území. Zahrnuje rovněž plochu pro vlastní obchvat, jehož realizací dojde 
k výraznému zklidnění jádrového území Kozlovic. Zastavitelné plochy jsou severním pokračováním 
urbanizačního pásu, navrženého na východním okraji k.ú. Přerov. 
Rozvojové záměry jsou vyjádřeny návrhem zastavitelných ploch a ploch přestavby, na kterých dojde buď ke 
změně využití, nebo k revitalizaci zástavby : 
04-1.01-BK/0,80 ha, 04-1.02-S/0,84 ha, 04-1.03-S/0,96 ha, 04-1.04-VS/2,59 ha, 04-1.05-BR/2,91 ha, 04-1.06-
BR/3,15 ha, 04-2.07-BR/0,52 ha, 04-2.08-BR/0,73 ha, 04-2.09-OT/2,85 ha, 04-1.10-VS/1,59 ha, 04-2.11-
BR/0,20 ha, 04-1.13-S/3,25 ha, 04-1.14-RS/2,16 ha. 
 
SC – lokality revitalizace a dostavba severního sektoru jádrového území města : 
SC sektor zahrnuje severní část katastrálního území Přerov, podstatnou část k.ú. Předmostí a k.ú. Popovice 
u Přerova po severní úsek koridoru dálnice a územní rezervy plavebního kanálu D-O-L. 
V k.ú. Přerov jsou navrženy především plochy přestavby pro revitalizaci zanedbaných, nedostatečně či 
nevhodně využívaných ploch v pásu území v okolí Lipenské ulice, dostavba volných ploch v zastavěném 
území, které jsou určeny pro polyfunkční využití předmětného území podnikatelskými aktivitami a různorodými 
formami občanské vybavenosti a rekreace, tedy prvky s městotvorným charakterem. V některých plochách je 
navrženo i bydlení na plochách smíšených obytných : 
01-2.15-S/0,62 ha, 01-2.24-S/1,48 ha , 01-2.27-S/1,82 ha, 01-1.30-OP/4,13 ha, 01-1.31-OP/0,34 ha, 01-1.32-
S/0,29 ha, 01-1.33-RS/21,29 ha, 01-1.35-BR/0,29 ha, 01-2.37-BK/2,55 ha, 01-1.38-OT/0,40 ha, 01-2.39-
S/0,83 ha, 01-2.40-S/1,57 ha, 01-2.41-S/0,93ha, 01-2.42-OP/2,49ha, 01-2.43-VS/1,56 ha, 01-2.44-S/1,10  ha, 
01-2.47-VS/3,37ha, 01-2.48-OP/1,30ha, 01-2.67-OP/4,02ha, 01-2.68-OP/5,52 ha, 01-1.69-DP/0,83 ha, 01-
1.70-DP/0,33ha, 01-1.79-DP/0,07ha, 01-1.69-DP/0,83 ha, 01-2.71-VS/0,66 ha, 01-2.72-VS/5,59 ha. 
 
V k.ú. Předmostí jsou navrženy jednak plochy přestavby pro revitalizaci zanedbaných, nedostatečně či 
nevhodně využívaných ploch a zahrad, jednak zastavitelné plochy pro dostavbu volných ploch a proluk v 
zastavěném území. Plochy navazující na sídliště jsou vymezeny především pro bydlení, dále je navržena 
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kultivace přírodního muzea „Mamutov“ s doplněním zázemí vybavenosti a parkovišť. V pásu podél dálnice 
jsou preferovány výrobní plochy drobného podnikání a rozsáhlejší plochy občanské vybavenosti: 
02-2.01-BK/0,82 ha, 02-2.03-BK/1,57ha, 02-2.04-BK/1,53 ha, 02-2.05-BR/1,41ha, 02-1.07-VS/2.03ha, 02-
2.08-BR/0,52 ha, 02-2.09-BK/7,68 ha, 02-1.10-OP/5,80 ha, 02-1.11-OP/1,27ha, 02-2.12-DP/0,76ha, 02-1.13-
OP/1,39ha, 02-1.16-OP/2,30ha, 02-2.17-VS/0,31ha, 02-2.18-VS/0,22ha, 02-1.19-BK/2,16ha, 02-1.20-
RR/2,38ha, 02-2.21-OP/0,46 ha, 02-1.22-OP/1,57 ha, 02-1.23-DP/2,99 ha, 02-1.24-DP/0,23 ha, 02-1.27-
OT/4,49 ha. 
 
V k.ú.Popovice u Přerova jsou navrženy plochy příměstského rodinného bydlení  v prolukách zastavěného 
území, rozsáhlejší plocha využívá prostor mezi zastavěným územím a komunikací na severu : 
10-1.01-BK/0,74 ha, 10-1.02-BR/5,79ha (přímo navazuje na 02-1.19-BK/2,15ha), 10-1.03-BR/0,18 ha, 10-
1.04-BR/0,55 ha, 10-1.08-BR/1,12 ha, 10-1.09-OT/2,08ha. 
Některé plochy bydlení na k.ú.Popovice u Přerova se nacházejí v přímé návaznosti na zastavěné území Vinar 
a souvisí tedy spíše s touto odloučenou sídelní strukturou : 
Samostatná zóna u Vinar : 
10-1.05-BR/1,66 ha, 10-1.06-BR/0,45ha, 10-2.07-BR/0,36ha. 
 
S – lokality prostorově oddělených venkovských sídelních struktur v severním sektoru území města : 
K.ú.Lýsky  má s ohledem na přímou vazbu na chráněnou přírodní lokalitu Žebračka a ochranné režimy s ní 
spojené pouze minimální rozvojový potenciál. Navržena je pouze revitalizace areálu bývalé vodárny a 
rozšíření stabilizované plochy bydlení o dvě parcely : 
09-2.02-OT/0,72 ha, 09-2.03-BR/0,33 ha, 09-1.04-BR/0,27ha. 
 
V k.ú.Vinary u Přerova  jsou navrženy redukované plochy venkovského příměstského bydlení v RD na volných 
plochách uvnitř zastavěného území a po jeho obvodu. Tím bude doplněna zástavba, která byla v relativně 
velkém rozsahu realizována v nedávné minulosti :  
11-1.01-BR/1,28 ha, 11-1.02-BR/0,67 ha, 11-1.03-BR/0,57 ha, 11-1.04-BR/0,31ha, 11-1.05-BR/1,50ha, 11-
1.06-BR/0,81ha, 11-1.07-BR/0,18 ha. 
 
V k.ú.Čekyně  jsou navrženy redukované plochy venkovského příměstského bydlení v RD na volných 
plochách uvnitř zastavěného území a po jeho obvodu. Tím bude doplněna zástavba, která byla v návaznosti 
na stabilizované jádrové území realizována v nedávné minulosti :  
07-1.01-BR/2,62ha, 07-1.02-BR/1,81 ha, 07-1.03-BR/1,80 ha, 07-1.04-BR/0,40 ha, 07-2.05-BR/0,98ha, 07-
1.06-RS/0,82ha, 07-1.07-BR/2,18ha, 07-1.08-BR/1,37ha (navazuje na zú Žeravice), 07-1.10-BR/1,34 ha, 07-
1.11-BR/1,53 ha, 07-1.14-BR/0,60 ha a , 
07-2.15-TI/0,27 – ČOV na ploše zahrádek.  
 
V odloučené poloze mimo jádrovou strukturu je navrženo podstatné rozšíření skládky komunálního odpadu : 
07-1.09-TO/9,5 ha. Její situování je odvislé od koncepce stanovené v minulé územně plánovací dokumentaci. 
Poloha je rovněž odvislá od  značného rozsahu PHO vodních zdrojů i kvality ZPF na správním území města. 
V současné době probíhají přípravy dalšího segmentu, vzhledem k tomu, že stávající má předpokládanou 
kapacitu do r. 2014, oproti původnímu termínu vyplývajícímu z Plánu odpadového hospodářství do r. 2010, 
kdy pozitivní vliv na zdržení zavážky má realizace třídírny odpadů přímo v areálu a recyklace stavebního 
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odpadu. Výhodou polohy je napojení na silniční síť bez vyvolané zátěže obytných území. Skládka má spádovu 
oblast svozu ze značného území bývalého okresu Přerov. 
 
V k.ú.Žeravice jsou navrženy redukované plochy venkovského příměstského bydlení v RD na volných 
plochách uvnitř zastavěného území a po jeho obvodu. Plochy bydlení jsou doplněny i o smíšené obytné a 
malé rozšíření výrobní plochy pro drobné podnikání :  
12-1.01-BR/0,90 ha, 12-1.02-BR/0,32ha, 12-1.03-BR/0,57ha, 12-1.04-BR/1,64 ha, 12-1.05-S/0,64 ha, 12-1.06-
BR/0,56 ha, 12-1.07-BR/4,29ha, 12-2.08-BR/1,36ha, 12-1.10-VS/1,38 ha, 12-1.11-VS/0,28ha – rozšíření 
výroby, 12-1.12-BR/0,75ha, 12-1.13-BR/0,62 ha, 12-2.14-S/0,67 ha. 
 
 V k.ú.Penčice jsou navrženy redukované plochy venkovského příměstského bydlení v RD na volných 
plochách uvnitř zastavěného území a po jeho obvodu. Plochy bydlení jsou doplněny i o plochy rekreace, na 
vodním toku bude zřízena malá vodní elektrárna.: 
13-2.01-S/1,33 ha, 13-1.02-BR/0,36 ha, 13-1.03-BR/1,17 ha, 13-1.04-BR/1,10ha, 13-2.05-BR/0,31 ha-využití 
části zrušeného areálu ZD pro bydlení, 13-2.06-BR/0,09 ha, 13-1.07-TI/0,05 ha - vodní elektrárna, 13-2.08-
BR/0,18ha, 13-2.09-RR/0,59 ha – využití části zrušeného areálu ZD pro rekreaci. 
 
V k.ú.Penčičky jsou navrženy redukované plochy venkovského příměstského bydlení v RD na volných 
plochách uvnitř zastavěného území a po jeho obvodu. Plochy bydlení jsou doplněny i o plochy rekreace a 
rekreačního sportu : 
14-1.01-BR/0,40 ha, 14-1.02-BR/0,56ha, 14-1.03-BR/0,63 ha, 14-1.04-BR/0,45ha, 14-1.05-RS/0,50ha – 
rozšíření koupaliště.      

 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANYCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA: 

1. Metodika práce 
Vyhodnocení předpokládaného záboru PUPFL vychází z následujících právních předpisů: 
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších právních předpisů, 
- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 
podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména přednostně použity 
pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně 
narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí a dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z 
hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů.  
Územního plán navrhuje taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.  
 
2. Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 
Celková výměra lesů v řešeném území je 559,74 ha. Lesnatost území je celkově nízká - činí 9,58 %. Lesní 
porosty jsou v území rozmístěny nerovnoměrně. Největší plochy lesů se nacházejí v severní části území 
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(severně od řeky Bečvy) a vytvářejí tři rozsáhlé a několik menších lesních komplexů. Největším lesním 
komplexem je v katastru Přerova lužní les tvořící národní přírodní rezervaci Žebračka, dále pak Hrubý les 
v katastru Čekyně a lesní komplex Zamazalka (Vinarský les, Přední les) v katastru Vinary.  
Většina lesů v území patří (dle § 9 zákona č. 289/1995 Sb.) do kategorie lesů hospodářských (61 %). Zbylá 
část, tedy 39 %, je zařazeno do kategorie lesů zvláštního určení. Převážná většina lesů zvláštního určení patří 
do subkategorie les zvláštního určení - území národních přírodních rezervací (209,42 ha). Zbylých 6,18 ha 
patří do subkategorie les zvláštního určení - ochranná pásma zdrojů léčivých a minerálních vod. 
V lesích řešeného území jsou zastoupeny porosty všech věkových stupňů (1. – 15.). Zastoupení 1. – 9. 
věkového stupně je více méně rovnoměrné. Zastoupení vyšších věkových stupňů je nižší, což odráží 
druhovou skladbu lesních porostů a jejich kategorizaci.  
V lesním komplexu NPR Žebračky a v lesích v nivě řeky Bečvy převažují porosty s přírodě blízkou druhovou 
skladbou lužního lesa, která odráží stanovištní podmínky. V blízkosti toku Bečvy jsou v úzkém pruhu porosty 
vrb a topolů, na které navazují dubové jaseniny a habrojilmové jaseniny, tedy porosty tvořené jasanem, dubem 
letním, habrem a lípou, případně dalšími dřevinami.  
V lesních komplexech ve zbylé části území – převážně na úpatí Nízkého Jeseníku - již druhová skladba 
porostů neodpovídá přirozené skladbě. V současné době v těchto lesních porostech dominuje smrk a 
borovice. V místech ovlivněných podzemní vodou se druhová skladba více blíží skladbě přirozené a porosty 
jsou tvořeny jasany, javory a olšemi. V lesích s přirozenou druhovou skladbou není smrk a borovice 
zastoupena a byly tvořeny především dubem a bukem, se zastoupením dalších dřevin (habr, lípa, javory, 
jasan).  
 
3. Posouzení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa pro návrh změny využití ploch na 

území města Přerova  

Územního plán navrhuje taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, tj. navrhuje nezbytně nutný  zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

 
 

4. Přehled typů ploch navrhovaných územním plánem města Přerova 
Územní plán města Přerova obsahuje tyto plochy návrhové s rozdílným způsobem využití – viz. Textová část 
II.02 Tabulek vyhodnocení záboru ZPF. 
 
 
5. Způsob vyhodnocování ploch záboru PUPFL 
Vyhodnocovány jako zábory PUPFL byly pouze návrhové plochy stavebního charakteru, z ploch nestavebního 
charakteru plochy vodní a vodohospodářské. Avšak ani překryv návrhových ploch s PUPFL neznamená 
v každém případě skutečný zábor (fyzickou likvidaci) lesa. Celkem je na území města navržen zábor lesa 
ve 2 lokalitách, o výměře 453 m 2 a 585 m 2 .  
   
6. Značení ploch záboru PUPFL 

Jednotlivé plochy překryvů ploch stavebního charakteru s PUPFL jsou značeny kódem , který se skládá 
z označení katastru, či jednoho z katastrů, na kterém plocha leží, kódu typu plochy a pořadového čísla takto 
identifikované plochy. Zábory PUPFL graficky – viz. textová část ÚP - II.02. 
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7. Posouzení lokalit záboru PUPFL  
 
13 – 1.07 – TI  
Katastrální území Penčice, výměra záboru PUPFL  453 m2 na vybudování malé vodní elektrárny.  
Kompenzační opatření spočívá v náhradní  výsadbě lesa na pozemcích zemědělské půdy (trvalý travní 
porost) a ostatních plochách v bezprostřední blízkosti v k.ú. Penčičky, o celkové výměře 4600 m2 , tedy na 
desetinásobné ploše. 
04 – 2.09 – OT  
Katastrální území Kozlovice, výměra záboru PUPFL 585 m2  pro vybudování plochy sportu. Skutečný stav 
území je v nesouladu se stavem druhů pozemků dle KN, dotčené území není v současné době les.  
Kompenzační opatření jsou realizována v rámci území města jako výsadby krajinné zeleně, případně lesa.  
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PODKLADY 
V průběhu tvorby územního plánu bylo užito následujících podkladů:   

PO DKL ADY PRO ZPRACOVÁNÍ  PRŮZKUMŮ  A  ROZBO RŮ  

Seznam podkladů poskytnutých objednatelem 

- Územní plán sídelního útvaru Přerov, S.projekt, a.s., Zlín, schválený 13.12.1995, sken, CD (DVD) 
nosič(urbanistický návrh a doprava) 

- Katastrální mapa (aktualizace 1x1/2 roku; k.ú. Henčlov rastr bez aktualizace), CD (DVD) nosič 
- Ortofotomapa (2002), CD (DVD) nosič 
- ZABAGED, CD (DVD) nosič 
- Trasy vedení inženýrských sítí z GIS (aktualizace 1x1/2 roku), CD (DVD) nosič 
- Technická mapa (aktualizace 1x1/2 roku), CD (DVD) nosič 
- Pasport komunikací, CD (DVD) nosič 
- Pasport zeleně, CD (DVD) nosič 
- Katalog komunikací, CD (DVD) nosič  
- Generel dopravy silnic II. a III. tříd Olomouckého kraje (pořídil KrÚ Olomouckého kraje v r. 2004), 

UDI MORAVA, s.r.o., Ostrava, schválený zastupitelstvem kraje, 4/2005, CD (DVD) nosič 
- Trasy autobusové dopravy, CONNEX Morava, a.s., Ostrava, autobusová doprava, CD (DVD) 

nosič 
- Změna č. 16/98 ÚPnSÚ Přerov – Terminál kombinované dopravy, 12/2001, CD (DVD) nosič 
- Změny ÚPnSÚ Přerov (Žeravice CD (DVD) nosič; Čekyně; Vinary; Popovice; Sady, zahrady a 

zahrádky Lánce;....) 
- Strategický plán ekonomického a územního rozvoje mikroregionu Přerov do roku 2005, město 

Přerov, 10/2000 (rozpracování a plnění r. 2002, 2003, 2004); …..platnost prodloužena do r. 2006, 
kdy budou zahájeny práce na novém strategickém plánu. 

- Přerov - Lánce, urbanistická studie, Ing. arch. Josef Mikeška, Přerov, 12/2002 
- Přerov - Popovice, urbanistická studie, Ing. arch. Josef Mikeška, Přerov, 5/2002 
- Přední díly, urbanistická studie, Ing. arch. Josef Mikeška, Přerov, 9/2004 
- Za ul. Durychova, urbanistická studie, Ing. arch. Josef Mikeška, Přerov, 10/2003 
- Přerov - Kozlovice, dopravně urbanistická studie, ARPIK, s.r.o., Ostrava, 12/2001, CD (DVD) 

nosič 
- Urbanistická studie v místní části Přerov Žeravice, Ing. arch. Vanda Ciznerová, Brno, 10/2004, CD 

(DVD) nosič 
- Přerov - místní část Vinary, urbanistická studie, Printes-atelier, s.r.o., Přerov, 9/1999 
- Čekyně, urbanistická studie, Ing. arch. Radmila Kokaislová, Přerov, 12/1996 
- Přerov-Křivá, urb. studie, Ing. arch. Radmila Kokaislová, Přerov, /1996 
- Lokalita pod hvězdárnou, urbanisticko-architektonická studie, ARPIK, s.r.o., Ostrava, 9/1997, CD 

(DVD) nosič 
- Projekt regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, Ing. arch. Magdaléna Zemanová, 

8/2003, CD (DVD) nosič 
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- Regulační plán Přerov-Újezdec, Ing. arch. Vanda Ciznerová, Brno, schválený 27.11.2003, CD 
(DVD) nosič 

- Regulační plán (zast. studie) Přerov-Távník, P.I.K., s.r.o., Přerov, 9/1997, CD (DVD) nosič 
- Generel veřejné kanalizace v Přerově, AQUATIS, a.s, Brno, 6/2005, CD (DVD) nosič 
- Terminál kombinované dopravy Střední Morava, dopravně-urbanistická studie, Silniční projekt, 

s.r.o., Brno, 9/1998, CD (DVD) nosič 
- Rozptylová studie města Přerova, VŠB – Technická universita Ostrava, 12/2004 
- Přednádražní prostor a průraz I/55 v Přerově – dopravně urbanistická studie, Architektonická 

kancelář, Ing. arch. Pavel Šimeček, Zlín, 6/2002 
- Přednádražní prostor a průraz I/55 v Přerově, průzkumy a rozbory, schválené zadání 

k regulačnímu plánu, Ing. arch. Vanda Ciznerová, Brno 12/2004, CD (DVD) nosič 
- Přerov - Laguny, koncept a souborné stanovisko (neschválené) k regulačnímu plánu, Stavoprojekt 

Olomouc, a.s., 5/2002 
- Plynofikace a zásobování teplem Přerov – západ, studie, Energoprojekta, s.r.o., Přerov, 12/2004, 

CD (DVD) nosič 
- Zpráva o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu pro územní plán zóny Laguny 

v Přerově, GTX, Velký Újezd, 12/1998 
- Generel dopravy města Přerova, UDI MORAVA, s.r.o., Ostrava, schválený zastupitelstvem města 

9. prosince 2004, CD (DVD) nosič 
- Studie dopravy v klidu v Přerově, UDIMO Ostrava, 1998 
- MÚK sil. I/47 se severním zhlavím železnice ČD – studie, Transconsult, s.r.o., Hradec Králové, 

6/1997, CD (DVD) nosič 
- MÚK sil. I/55 v Přerově – Předmostí s tratí ČD – studie, Transconsult, s.r.o., Hradec Králové, 

6/1997, CD (DVD) nosič 
- Projekt IDS ve městě Přerově, UDI Morava s.r.o., Ostrava, 2002, CD (DVD) nosič 
- Návrh sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově – studie, Printes-atelier, s.r.o., Přerov, 

4/2002, CD (DVD) nosič 
- Dopravní průzkum v centru města Přerova, Atelier DPK, s.r.o., Brno, 6/1998 
- Směrový dopravní průzkum IAD 1998, ADIAS, s.r.o., a Atelier DPK s.r.o., Brno, 1/1999 
- Model dopravy a doplňkový dopravní průzkum, Atelier DPK, s.r.o., Brno, 8/2002, CD (DVD) nosič 
- Dopravně-urbanistická studie přeložky silnice II/434 v Henčlově, VISUAL STUDIO v.o.s., Ostrava, 

10/2003, CD (DVD) nosič 
- Studie propojení Kojetínská-Štefánika, MCO Olomouc, a.s., 12/2004, CD (DVD) nosič 
- Studie propojení Štefánika-9. května, VISUAL STUDIO v.o.s., Ostrava, 5/2005, CD (DVD) nosič 
- Rekonstrukce silnice III/0557 v podjezdu Lověšice  - investiční záměr, obj. Olomoucký kraj, MCO, 

Olomouc, 9/2002 
- Město Přerov – Protipovodňová opatření,technická pomoc, HYDRO-KONEKO, s.r.o., Ostrava, 

10/2002 
- Vodovod, kanalizace a ČOV Penčice – vodovodní řády a vodovodní přivaděč, projekt stavby, 

Voding Hranice, spol. s r.o., 3/2004 
- Přerov VII - Čekyně – vodovodní přivaděč B Penčice-Čekyně, projekt stavby, HYDRO-EKO 

Přerov, 12/2004, CD (DVD) nosič 
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- Přerov VII - Čekyně – vodovodní řády, projekt stavby, HYDRO-EKO Přerov, 12/2004, CD (DVD) 
nosič 

- Vodovod, kanalizace a ČOV Čekyně, projekt stavby, Medmes, spol. s r.o., Hranice, 12/2004, CD 
(DVD) nosič 

- Vodovod, kanalizace a ČOV Čekyně – likvidace odpadních vod, projekt stavby, Medmes, spol. 
s r.o., Hranice, 6/2004, CD (DVD) nosič 

- Kanalizace Penčice, projekt stavby, Energoprojekta, s.r.o., Přerov, 1/2002 
- Kanalizace Přerov IV – Kozlovice, projekt stavby, Energoprojekta, s.r.o., Přerov, 3/2005 
- Kanalizace a ČOV Přerov XII-Žeravice, projekt stavby (SO 01 Lapač), Energoprojekta, s.r.o., 

Přerov, 7/2003 
- Dopravní úpravy zobousměrnění ulice Tovární, projekt stavby, Ing. Fr. Marek, 12/2004 (realizace 

2005) 
- Okružní křižovatka nábř. PFB – ul. Jateční, Přerov, dok. pro SŘ, CD (DVD) nosič 
- Cyklostezka Michalov, trasa č. 109, dok. k ÚR 
- Cyklostezka Přerov – Henčlov, dok. u ÚR, Printes-atelier, s.r.o., Přerov, 1/2005, CD (DVD) nosič 
- Možnosti vybudování víceúčelové sportovní haly, technická pomoc inv. záměru, Printes-atelier, 

s.r.o., Přerov, 4/2005 
Upozorňujeme na skutečnost, že předané katastrální mapy byly zhotoveny nejednotně, v několika případech 
bez přesných návazností podél katastrálních hranic, což značně komplikuje digitální zpracování a čistotu 
výsledných dat. 

Podklady poskytnuté objednatelem v průběhu prací 

- Program snižování emisí připravovaný ke zpracování v r. 2005 Odborem životního prostředí MěÚ 
Přerov, EKOTOXA Opava, s.r.o., 4/2006 

- Plán odpadového hospodářství města Přerov, FITE, a.s., Ostrava, 11/2005. 
- Rastrové mapy okolních obcí navazujících na správní území města Přerov ve formátu CIT. 
- Studie protipovodňové ochrany Pobečví, Aquatis a.s., Brno. 
- Pasportizace územních plánů Olomouckého kraje (změny ÚPnSÚ Přerov), Institut regionálních 

informací, s.r.o., Brno, 10/2005 
- Prověření účelu a potřebnosti VN Žeravice, 10/2008, Pöyry Enviroment, a.s.; vyj. MMPr, odb. ŽP 

ze dne 10.3.2009 (2009//1764/ŽP) a pořizovatele ze dne 13.3.2009 (2009/862/ROZ) 

Ostatní podklady 

- Statistické údaje aktualizované Českým statistickým úřadem v r. 2003 a 2004  
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (pořídil KrÚ Olomouckého kraje v r. 

2004), Voding Hranice, spol. s r.o., 2004 
- Generel plynofikace města Přerova pořízeném SmP, a.s.   
- Další koncepční podklady pořizované KrÚ Olomouckého kraje či Ministerstva dopravy ČR (studie 

suchého poldru na vyšším toku řeky Bečvy k ochraně před povodněmi, koncepce 
vysokorychlostní trati a průplavu Dunaj-Odra-Labe, harmonogram přípravy a realizace staveb na 
státní silniční síti, apod.). 
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K TVORBĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SPECIALISTÉ UVÁDĚJÍ TYTO PODKLADY: 
 

URBANISTÉ: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

• Politika územního rozvoje, schválená usnesením č. 561 Vlády České republiky ze dne 17. května 
2006   

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, schválené usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 
22.února 2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje, objednavatel na CD nosiči 

• Prověření účelu a potřebnosti vodní nádrže Žeravice, 10/2008, zpracovatel Pöyry Enviroment a.s., 
včetně vyjádření odboru ŽP Magistrátu města Přerova ze dne 10.3.2009 a pořizovatele ze dne 
13.3.2009 

• Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Přerova pro období 2007-
2013, schválený Zastupitelstvem města Přerova na svém 4. zasedání usnesením č. 56/4/6/2007 dne 
5. února 2007 + předloha k jeho následné aktualizaci 7/2008 

• Pokyny pro zpracování dokumentace návrhu územního plánu, schválené usnesením č. 396/16/6/2008 
Zastupitelstvem města Přerova dne 16.6.2008 

• Řešení vyplývajícího z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 43/15/2/2008 a jeho přílohy 
Vyhodnocení projednání konceptu 

• Aktualizované údaje o druhové skladbě pozemků a demografická data – Český statistický úřad, 
pobočka Olomouc , listopad 2008 

• Česká geologická služba GEOFOND – tematické vrstvy pro ÚAP, aktualizace k 12/2007-8/2008, 
elektronicky 

• Zemědělská vodohospodářská správa povodí Moravy a Dyje - meliorace, elektronicky  

• Národní kulturní památky, Památky místního významu zpracovatel ÚAP, AKC architektonická 
kancelář Brno, 2008 

• Změny územního plánu – průběžně elektronicky, objednavatel 

• Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Praha, aktualizace BPEJ, 2008  

• Inovovaná databáze ke katastrální mapě 7/2008, objednavatel 

• Účelová katastrální mapa pro zpracování širších vztahů, objednatel na CD nosiči 

• Aktuální katastrální mapa území města a informace o parcelách za účelem aktualizace druhové 
skladby pozemků , objednatel  

• Plánek Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 

• Územně analytické podklady ORP Přerov 

• vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny 

• Rozhodnutí OkÚ v Přerově o vymezení ochranného pásma městské památkové zóny Přerov, Zn. kult. 
1125/94-404/5, 21.1.1995 

• Rozhodnutí OkÚ v Přerově o vymezení ochranného pásma nemovitých kulturních památek v Čekyni, 
Zn.kult. 1014/94-404/5, 23.12.1994 
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• MK ČR, č.j. 7.109/92 ze dne 26.10.1992, prohlášení městského parku Michalov v Přerově za kulturní 
památku 

• Rozhodnutí OkÚ v Přerově o určení ochranného pásma kulturní památky Michalov, kult. 191/93-
404/5, 29.3.2993 

• Platná územní rozhodnutí vydaná Magistrátem města Přerova, Stavebním úřadem 
 
DOPRAVA: 

• Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013, MD ČR 

• Politika územního rozvoje ČR, MMR ČR 

• ÚPP – ÚTP Olomouckého kraje, IRI 2004 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – rozpracovaný dokument, Ing.arch.Haluza a kol., 2007 

• Územní generel dopravy, silnice II. a III. tř. na území Olomouckého kraje, 2003, UDI Morava s.r.o. 

• Koordinační studie VRT, IKP Consulting Engineers, s.r.o., 2003 

• Generální řešení průplavního spojení D-O-L, Vodní cesty a.s., 2001 

• Generální řešení plavebního spojení D-O-L, dunajská větev, VOSTA, 2000 

• Generální řešení plavebního spojení D-O-L, labská větev, VOSTA, 2004 

• Plán využití letiště Přerov (projekt INCORD), 2007 

• ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, UDI Morava, 2004 

• Kategorizace šířkového uspořádání silniční a dálniční sítě na území ČR ŘSD Praha, závod Brno, 
2001  

• podklady ŘSD  ČR k řešení rozvojových záměrů R55,  dálnice D1  

• Generel dopravy města Přerova – komunikační síť, UDI Morava, 2004 

• Dokumentace pro stavební povolení dálnice D1, úsek Kroměříž – Přerov, úsek Přerov – Lipník nad 
Bečvou 2006, elektronicky 

• Investiční záměr 1/55 Přerov, Průtah centrem, MOTT Mac Donald s.r.o., 2006 

• Přeložka 2/434 Henčlov, Lineplan s.r.o., studie, 2005 

• Východní spojka Přerov, UDI Morava s.r.o., studie,2007 

• Rekonstrukce Mádrova podjezdu, Lineplan s.r.o. , Moravia Consult Olomouc a.s., 2006 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM + ZEMNÍM PLYNEM: 

• Územní plán sídelního útvaru PŘEROV  - Zásobování teplem (kapitola č.17) 
S.Projekt Zlín a.s., září 1996 

• Dalkia Česká republika, Divize Přerov – Soustava dálkového vytápění v Přerově 
 – mapa tepelných sítí v Přerově v měřítku 1:5 500, vydání 2007  

Nord Service s.r.o., Vojanova 31A, 746 01 Opava 

• Teplárna Přerov – technický popis tepelného hospodářství teplárny 
Teplárna Přerov, Dalkia Česká republika a.s., divize Přerov, 1997 
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• Teplárna Přerov – přehled potřeb tepla – Bilance 09/2007, primární sítě SCZT 

• Teplárna Přerov – přehled potřeb tepla – Bilance 09/2007, primární sítě SCZT 
Teplárna Přerov, Dalkia Česká republika a.s., divize Přerov, 1997 

• Modernizace a optimalizace CZT v Přerově – projektové dokumentace týkající se rekonstrukce 
tepelných sítí ve městě Přerově. 
Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7 Přerov, 2007 

• Modernizace a optimalizace CZT v Přerově – odborný článek 
Stavební listy – časopis pro stavebnictví č. 3-4/2007, autor článku : ing. Jaroslav Klvač, ředitel 
společnosti Teplo Přerov a.s. 

VODA V KRAJINĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA:  

Geodetické a mapové podklady 

• Základní vodohospodářská mapa 25 - 13 Přerov, 1 : 50 000, Český úřad zeměměřický a katastrální, 
1971; 

• Digitální mapy (RZM) zájmového území,1 : 10 000; 

• Digitální katastrální mapy zájmového území, Český úřad zeměměřický a katastrální; 

• Mapa časové etapizace povodně 1997 a zhodnocení účinnosti ochranných opatření 1:10 000. 

Hydrologické údaje  

• Hydrologické poměry ČSR. III. díl. ČHMÚ, 1973; 

• Dopis ČHMÚ o hydrologických poměrech ze dne 1. 8. 2000. 

Hydrogeologické podklady 

• Kouřil, Z.: Podzemní vody údolí řeky Moravy, Studia geographica 10, ČSAV, Brno 1970; 

• Ing. J. Tylich.: Zpráva o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu pro územní plán zóny 
Laguny v Přerově,  12/98, Olomouc; 

• Přerovské chemické závody, Pracovní podklady, VÚGI Brno, 1989;. 

• Přehloubená koryta řek Moravy a Bečvy mezi Brodkem u Přerova a Hulínem, studie a průzkumy 
Geotestu Brno, 1977, 1980 a 1984.  

• Usnesení 9. plenárního zasedání SmKNV, 21.4.1983, o stanovení ochranných pásem zdrojů 
přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Horní Moštěnice 

• Nařízení vlády České socialistické republiky č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická 
pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, ze dne 24. června 1981 

 

Ostatní podklady 

• Wittmann, M. - Kubík, M.: Přerov - Analýza povodňové události „červenec 1997“ ve městě v 
souvislosti s jeho urbanistickou strukturou. Dokumenty GAČR č. 103/99/0780; 

• Manipulační řád pro jez Osek na řece Bečvě v km 24,666, Povodí Moravy, a.s. Brno, červenec 1999; 

• Povodňová opatření na Moravě - výsledky matematického modelování možných povodňových 
opatření, Povodí Moravy, a.s., Brno, 1999; 
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• Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997, VÚV Praha, 1998; 

• Město Přerov, protipovodňová opatření – technická pomoc, HYDRO-KONEKO s.r.o, Ostrava, říjen 
2002; 

• Program regenerace a rozvoje městské části Přerov – Laguny, Městský úřad Přerov, duben 2002; 

• Vodohospodářský sborník (Sborník SVP ČR 1995 – II.díl), Publikace SVP č.44, VÚV T.G. Masaryka, 
Praha, 1997; 

• Konvička, M.: Strategie rozvoje měst po povodni, grantový projekt GAČR 103/99/0780, Modelová 
města, VUT FAST Brno; 

• Veselý, J. - Splaveninová studie řeky Moravy a Bečvy, VUT FAST Brno, 1998; 

• Technicko provozní evidence toků – Strhanec, Povodí Moravy, s.p., Brno, prosinec 1990; 

• Zásady provozu na Strhanci, km 0,0 – 11,827, Povodí Moravy, s.p., Brno, únor 1993; 

• Technicko provozní evidence Spojená Bečva km 0,0 – 24,666, Povodí Moravy, s.p., Brno, prosinec 
1987; 

• Provozní řád řeky Spojené Bečvy, Povodí Moravy, s.p., Brno, duben 1973; 

• Manipulační řád jezu a MVE Přerov na řece Bečvě v km 11,440, Povodí Moravy, s.p., Brno, duben 
2001; 

• Souhrnná zpráva o povodňové situaci v povodí Moravy a Dyje v červenci 1997, Povodí Moravy, a.s., 
1997; 

• Studie odtokových poměrů toku Olešnice, studie, Agroprojekt Olomouc, prosinec 2000; 

• Vodohospodářská studie říčky Olešnice v úseku Brodek-Kokory, studie, Hydroprojekt-pobočka Brno, 
červen 1982; 

• Hydraulické řešení protipovodňové ochrany části Žebračka města Přerova, VUT FAST v Brně, 8/2000; 

• Imanpour Namin, J. Effects of unfavourable environmental factors on prosperity of ichthyocenoses of 
modelled course of the Bečva – doktorská disertační práce, 2004; 

• Produkční a ekologické aspekty vývoje rybích společenstev povrchových vod Přerovska, projekt, 
MZLU Brno, 2000-2005; 

• Studie protipovodňové ochrany Pobečví, Aquatis, a.s. (dnes Pöyry Environment  a.s.), Brno, 11/2005; 

• Bečva – Zkapacitnění toku (optimalizace), Studie – 1.etapa, Pöyry Environment  a.s., Brno, 11/2006; 

• Bečva – Zkapacitnění toku (optimalizace), Studie – 2.etapa, Pöyry Environment  a.s., Brno, 03/2007; 

• Hydrotechnické posouzení návrhu studie Bečva - zkapacitnění toku varianta: poldr Teplice a lokální 
ochrana bez rekonstrukce jezů, Povodí Moravy, s.p., Brno, 01/2007; 

• Směrný vodohospodářský plán České socialistické republiky, Ministerstvo lesního a vodního 
hospodářství České socialistické republiky - Vodní nádrže, Praha, 1985; 

• Stanovení záplavového území, Krajský úřad Olomouckého kraje,č.j. KUOK 22888/2006, 24.2.2006; 

• Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, výpočet ovlivnění hladin Q100 v Bečvě, Povodí Moravy, 
s.p., Brno, 02/2001. 

      PITNÁ VODA: 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje , Voding Hranice spol.s.r.o., 2003 

• Informace provozovatele (Vodovody a Kanalizace Přerov a.s.) 

• Technicko ekonomická studie zásobování okresu Přerov do roku 2030, Voding Hranice spol.s.r.o., 
12/1999   
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• Přerov – Lipník – Hranice  Zkapacitnění vodovodního systému, Voding Hranice spol.s.r.o., 07/2000   

     KANALIZACE: 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje , Voding Hranice spol.s.r.o., 2003 

• Generel veřejné kanalizace v Přerově  , Poyry a.s.2006 

• Projektová dokumentace Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Moravy a Bečvy , podprojekt  
Přerov. Poyry a.s.2006 

• Územní plán města Přerova, S projekt Zlín a.s.,1995 

          ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

• OZV Olomouckého kraje č.2/2004 ze dne 17.9.2004, kterou byl vyhlášen Plán odpadového 
hospodářství Olomouckého kraje 

• Plán odpadového hospodářství města Přerova na období 2006 - 2010, FITE a.s., Ostrava, 2005 
Studie nakládání s BRKO, FITE a.s., 2007 

PŘÍRODA, KRAJINA, ZPF: 

• Vyhláška č. 265/2007 Sb, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší 
ochranné podmínky,  

• Věstník právních předpisů Olomouckého kraje, částka 5/2008 – Nařízení olomouckého kraje, kterým 
se vyhlašuje přírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo 

• MěÚ v Přerově, oznámení registrace významného krajinného prvku – městský park Michalov podle 
z.č. 114/1992 Sb., č.j. ŽP 1401/94-He/Nv, 11.11.1994 

• MěÚ v Přerově, oznámení o registraci významného krajinného prvku – Malá lipová, č.j. ŽP-1135/96-
Eh/Nv, 25.11.1996 

• MěÚ v Přerově, oznámení o registraci významného krajinného prvku – Vápencové zmoly, č.j. ŽP-
1134/96-Eh/Nv, 25.11.1996 

• MěÚ v Přerově, oznámení o registraci významného krajinného prvku – Skalice, č.j. ŽP-1133/96-
Eh/Nv, 25.11.1996 

• MěÚ Přerov, oznámení o registraci významného krajinného prvku – významný exemplář pnoucí 
dřeviny břečťanu popínavého, č.j. ŽP/178-246-Do, 12.2.2001 
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ZKRATKY 
 
BC   biocentrum 
BD   bytové domy 
BK   biokoridor 
BP   bezpečnostní pásmo 
BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CZT   centrální zásobování teplem 
ČD   České dráhy 
ČHMÚ    Český hydrometeorologický ústav 
ČNR   Česká národní rada 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČR   Česká republika 
čs   čerpací stanice  
DOK   dálkový optický kabel 
D-O-L   Dunal – Odra – Labe (plavební kanál) 
DN   průměr potrubí v milimetrech 
EU   Evropská unie 
ILS   (maják systému ILS) – maják systému pro přesné přibližování a přistávání 
KPÚ   komplexní pozemkové úpravy 
k. ú.   katastrální území 
KÚOK OSRK  Krajský úřad olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje  
kV   kilovolt 
kVA   kilovoltampér 
LTO   lehký topný olej                               
m.č.   místní část 
MD    Ministerstvo dopravy 
MěÚ   Městský úřad 
MK   Ministerstvo kultury; místní komunikace (dle kontextu)  
MMPr   Magistrát města Přerova 
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO   maloodběr; ministerstvo obrany (dle kontextu) 
MPZ   městská památková zóna 
MÚK   mimoúrovňová křižovatka 
MVA   megavoltampér 
MVE    malá vodní elektrárna 
MW   megawaty (měrná jednotka výkonu) 
MŽP    Ministerstvo životního prostředí 
NN   nízké napětí 
NPR   národní přírodní rezervace 
NRBK   nadregionální biokoridor  
NTL   nízkotlaké (plynovody) 
OK   odlehčovací komora 
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OLK   Olomoucký kraj 
OOV   Ostravský oblastní vodovod 
ORP   oblastní regionální plán 
OZV   obecně závazná vyhláška 
PE 100   potrubí z polyethylénu DN100 
PET   polyetylén 
PUPFL   pozemek plnící funkci lesa 
RBC   regionální biocentrum  
RD   rodinný dům, rodinné domy 
RK   regionální biokoridor 
RR   radio releový 
RS   regulační stanice  zemního plynu 
ŘSD ČR  Ředitelství silnic a dálnic ČR 
SMP a.s.  Severomoravská plynárenská a.s. 
SSÚD   Středisko silnic a údržby dálnic 
SO   střední odběr 
SV   skupinový vodovod 
STL   středotlaké (plynovody) 
TP   tlakové potrubí 
TV   teplá voda (dřívější termín TUV teplá užitková voda) 
TKO   tuhý komunální odpad 
ÚČOV   ústřední čistička odpadních vod 
ÚP   územní plán 
ÚPMP   územní plán města Přerova 
ÚP VÚC   územní plán vyššího územního celku 
ÚPnSÚ   územní plán sídelního útvaru  
ÚSES   územní systém ekologické stability  
ÚTP   územně technický podklad 
ÚÚR   Ústav územního rozvoje 
KP   významný krajinný prvek 
VDJ   vodojem 
VLC   výrobně-logistické centrum 
VN    vysoké napětí; vodní nádrž (dle kontextu)  
VO   velkoodběr 
VRT   vysokorychlostní trať 
VTL   vysokotlaké (plynovody) 
VUSS   Vojenská ubytovací a stavební správa 
VÚ   vojenský útvar 
VÚC   velký územní celek 
VVN   velmi vysoké napětí 
VVTL   velmi vysokotlaké (plynovody) 
ZP   zemní plyn 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZÚR   zásady územního rozvoje 
ZVHS   Zemědělská vodohospodářská správa 
žst.   železniční stanice 
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