
Odpověď ze dne 24.7.2020 k žádosti č.j. MMPr/149728/2020 

 

K dotazu ohledně metodického pokynu MMR: 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byl v roce 2019 vydán metodický pokyn „Standard 

vybraných částí územního plánu" (č.j. MMR-45119/2019-81/1, verze 24.10.2019). Vzhledem k 

tomu, že tento metodický pokyn se vztahuje nejenom na tvorbu nových územních plánů, ale i na 

změny stávajících územních plánů a na jejich úplná znění, žádám Vás touto cestou o poskytnutí 

informace, jak je v současné době tento metodický pokyn aplikován orgánem územního 

plánování na stávající Územní plán města Přerova a na jeho změny. 

 

Metodika řeší standardizaci vybraných částí datového vyhotovení a čitelnosti výstupů územního 

plánu a územně plánovacích podkladů pro veřejnost, a ne méně významné zjednodušení 

datových toků.  Postupnou tvorbu a zavádění standardizace územních plánů datujeme již min. 

10 let, kdy modely doznaly v průběhu upřesňování určitých kvalit a významu z hlediska 

prezentace a předávání dat. Orgán územního plánování už od r. 2010 úzce spolupracuje 

s Krajským úřadem Olomouckého kraje na tvorbě standardizace a tvorbě a fungování portálu 

územního plánování v Olomouckém kraji, kdy principem budování Digitální mapy veřejné 

správy (DMVS) je postupné sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. typizovaných 

projektů. V rámci DMVS Olomouckého kraje jsou řešeny typizované projekty Účelová 

katastrální mapa (dále jen ÚKM) a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických 

podkladů. V rámci realizace je pravidelně uzavíraná a smlouva o spolupráci s úřady územního 

plánování (ÚÚP) v ORP Přerov. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že spolupráce a snaha ÚÚP na sjednocení datových modelů, které 

povede k možnosti fungování celorepublikového Geoportálu územního plánování.  

Územní plán města je zpracován v takovém digitálním prostředí, aby se co nejvíce předmětné 

metodice přiblížil. Prvním krokem byla změna č. 1 Územního plánu města Přerova (dále ÚPm), 

kdy grafický výstup se stanovenému v metodice velmi přibližuje.  

V současné době však není praktické ÚPm celý přepracovávat, a to z více důvodů…. 

Standardizace není ještě v praxi úplně ověřená; několik let je v přípravě nový stavební zákon 

(ovlivní i znění prováděcích vyhlášek k němu) a v neposlední řadě tedy i neodůvodnitelné 

finanční náklady na přepracování celého ÚPm.  

 

K dalším dotazům: 

 

Vzhledem k absenci informací k záměru pořízení regulačního plánu pro lokalitu tzv. „průpichu" 

(vymezení ul. Komenského, Havlíčkova, Čechova, Husova a Kojetínská) a termínu jeho 

dokončení, Vás rovněž žádám o poskytnutí informaci k uvedenému záměru a to v rozsahu 

1.   Jaký je název regulačního plánu 

      Regulační plán Přednádraží - průpich 

2.   Kdy bylo Zastupitelstvem města Přerova schváleno pořízení regulačního plánu, zadání 

regulačního plánu a kdo je autorem zadání 

       Pořízení regulačního plánu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

1083/37/5/2018 ze dne 19.3.2018. 

       Zadání regulačního plánu bylo vyhotoveno pořizovatelem na základě z výsledku 

urbanistické soutěže „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“ (jejíž 

výsledek byl schválený usn. č. 3424/82/5/2017 Rady města Přerova dne 14.12.2017) a po 



jeho projednání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 1125/39/6/2018 

ze dne 21.5.2018. 

 

3.   Kdo je zpracovatelem-projektantem regulačního plánu a jak byl vybrán 

Zhotovitelem regulačního plánu je Refuel, s.r.o., Malenická 1784/2, 148 00 Praha 

4.   Jaké podklady byly ze strany orgánu územního plánování poskytnuty zpracovateli-

projektantovi (seznam všech podkladů) 

Seznam podkladů k urbanistické soutěži: 

- historické mapy Přerova   

- Technická mapa, výškopis, katastrální mapa, datové modely 

- Ortofotomapa, fotografie pro zákres návrhu z ptačí perspektivy   

- Dendrologický průzkum 

- Územní plán města Přerova   

- Výkres demolice byt. domů v ul. Škodova 

- Hluková studie,  

- Emisní studie 

- Vlastnické vztahy  

- Výkresy zákaznického centra pivovaru 

- Schwarzplan 

- Územně analytické podklady 

- Průzkumy a rozbory dříve pořizovaného regulačního plánu 2004 

Seznam podkladů k regulačnímu plánu: 

Digitální: 

- Katastrální mapa – červen 2018 

- Územní plán města Přerova  

- DTM Přerova – polohopis, výškopis, technická infrastruktura  

- I/55 DSP_Průtah  

- DSP_SO 122 Úprava křižovatky nádražníxKramářova 

Listinné: 

-   ÚR č. 46/2009 – ´I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa´; 

-   Změna ÚR č. 46/2009 – rozhodnutí č. 149/2009 – ´I/55 Přerov – průtah centrem, 1. 

etapa´ SO 122 Úprava křižovatky NádražníxKramářova; 

-   Stavební povolení č. 29/2011 ze dne 22.8.2011 – ´I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa´ 

SO 122 Úprava křižovatky NádražníxKramářova; 

-   Změna stavby před dokončením – rozhodnutí č. 65/2013 – ´I/55 Přerov – průtah 

centrem, 1. etapa´ SO 122 Úprava křižovatky NádražníxKramářova 

 

5. Předpokládaný termín dokončení návrhu regulačního plánu a jeho předložení veřejnosti 

k projednání 

Termín vyhotovení návrhu pro veřejné projednání je podle smlouvy o dílo stanoven na 

max. 90 kalendářních dnů od předání pokynů zadavatelem. Tyto jsou podmíněny 

separátními jednáními ve věci řešení jednotlivostí v území, která dosud všechna 

neproběhla. 

 



6.   Zda je žádáno o dotaci na pořízení regulačního plánu 

Na pořízení Územních plánů, Regulačních plánů či Územních studií existuje pro obce 

s rozšířenou působností dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj - Integrovaný operační 

program (IROP).  Pro jednotlivé aktivity jsou vypisovány samostatné výzvy.  Výzva č. 3 na 

pořízení Regulačního plánu byla vypsána 1.10.2015 a uzavřena 31.3.2017. V roce 2018 

další výzva vypsána nebyla, tudíž město Přerov o dotaci a pořízení Regulačního plánu 

požádat nemohlo. 

 

V příloze přikládáme úplné znění zadání regulačního plánu s přílohou.  

 

 


