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I. Úvod 



 
 

 

 

 

I.1. Územní plán města Přerova (dále jen ÚP)  

 

byl vydán zastupitelstvem města dne 21. září 2009 usnesením č. 801/25/2/2009 Opatřením 

obecné povahy č. 1/2009, které nabylo účinnosti dne 7.10.2009. ÚP řeší 14 katastrálních území 

ve správním obvodu města - Penčice, Penčičky, Žeravice, Čekyně, Vinary u Přerova, 

Předmostí, Popovice u Přerova, Lýsky, Dluhonice, Henčlov, Přerov, Kozlovice u Přerova, 

Lověšice a Újezdec u Přerova. 

Změna č. 1 ÚP byla vydána dne 15.4.2013 usnesením č. 761/17/8/2013 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 1/2013, které nabylo účinnosti dne 6.5.2013. Tato změna řešila: 

- úpravu grafické části územního plánu pro nesrovnalosti vymezení funkčních ploch na 

neaktuálním podkladu katastru nemovitostí (byla digitalizována katastrální území: 

Kozlovice u Přerova, Čekyně, Henčlov, Žeravice, Penčice a Penčičky, Lýsky, Popovice u 

Přerova, Předmostí, Přerov a Újezdec u Přerova),  

- aktualizaci hranice zastavěného území k 31.5.2013  

- a zejména splnění zákonné povinnosti vyplývající z ust. § 54 odst. 5 stavebního zákona, tj. 

uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací následně vydanou 

krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje a jejich aktualizacemi – v tomto 

případě se jednalo o změnu vymezení hranice regionálního biocentra 164 (Žebračka) v jeho 

jihozápadní části.  

Změna č. 2 ÚP byla vydána dne 19.2.2018 usnesením č. 1063/36/5/2018 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 3/2019, které nabylo účinnosti dne 24.4.2018. Změna vychází 

z řešení Regulačního plánu Michalov-Žebračka, jehož zadání bylo součástí platného územního 

plánu města. Řeší zejména lokalitu mezi Městským parkem Michalov a NPR Žebračka 

vymezenou pro hromadnou rekreaci v přírodním prostředí RS. Předmětem je zejména: 

- změna hranice území řešeného regulačním plánem s ohledem na: 

- upravenou rozlohu RBC 164 Žebračka změnou č. 1 ÚPm Přerova, 

- požadavek zřizovatele na respektování zahradnictví střední zemědělské školy, 

- podrobné řešení přemostění a předpolí zejména na levém břehu řeky Bečvy, 

- vyloučení části plochy plošného interakčního prvku. 

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

- změna části území RS na plochu zemědělskou P pro zachování zahradnictví střední školy 

zemědělské, 

- změna trasy cyklistické stezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu, 

- změna trasy přeložky venkovního vedení VN, 

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

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

prostředí, dále jen RS. 

Změna č. 3 – zastupitelstvo města se usnesením č. 321/11/6/2015 ze dne 16.11.2015 rozhodlo 

změnu po jejích projednáních nevydat. Problematika ubytovacích zařízení je v současnosti 

v souladu s ust. § 97 stavebního zákona ošetřena Opatřením obecné povahy o stavební uzávěře 

vydané radou města dne 19.1.2015 s účinností od 15.1.2015 pro celé území města. Pořízení 

změny č. 3 vychází z potřeby regulace vzniku dalších nežádoucích ubytovacích zařízení. 

Pokračování na pořízení změny je přímo odvislé od rozhodnutí města o dalším využití objektů 

Hotelu Strojař, objektu Chemik, zbývající části areálu stávajícího Domova pro seniory, 

realizace III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2016-2018, realizace 



 
 

dvou Pokojů krizových lůžek, … Z vyjádření MMPr, Odboru sociálních věcí a školství č.j. 

2017/016552/SVŠ ze dne 1.2.2017 není zatím potřeba přijímat další opatření. Z vyjádření 

MMPr, Odboru sociálních věcí a školství č.j. MMPr/092626/20 ze dne 12.5.2020 … trvá na 

stanovisku z r. 2014 a sděluje, že v současné době nemá Česká republika platný právní předpis 

o sociálním bydlení, není v tuto chvíli koncepce sociálního bydlení nijak centralizovaná. 

Nicméně město Přerov má v současné době nastavenou funkční bytovou politiku, která spočívá 

v prostupném systému bydlení od sociálních bytů, přes dostupné byty až po byty pronajímané 

přes výběrová řízení. Město Přerov má také dostatečnou kapacitu bytů v domech zvláštního 

určení a má nastavený a využívaný systém krizového bydlení pro případ potřeby zejména 

ohrožených skupin občanů města Přerova. 

Změna č. 4 ÚP byla usnesením 418/14/6/2016 ze dne 15.2.2016 rozdělena na 

změnu č. 4A, která byla vydána dne 19.9.2016 usnesením č. 593/20/5/2016 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 2/2016, které nabylo účinnosti dne 6.10.2016 a řešila  

- úpravu grafické části územního plánu pro nesrovnalosti vymezení funkčních ploch na 

neaktuálním podkladu katastru nemovitostí (byla digitalizována katastrální území: Lověšice, 

Vinary, Dluhonice, 

- a vymezení přestavby průsečné křižovatky sil. II/436 s místní komunikací ulice Dluhonská 

na okružní křižovatku jako veřejně prospěšné stavby)  

a změnu č. 4B, která byla vydána dne 20.3.2017 usnesením č. 742/26/5/2017 zastupitelstva 

města Opatřením obecné povahy č. 1/2017, které nabylo účinnosti dne 8.4.2017 a řešila  

- stanovení koncepce odkanalizování místních částí města Čekyně, Penčice a Lýsky, 

- aktualizaci stavu odkanalizování částí města Dluhonice a Kozlovice. 

- Změna č. 5 ÚP byla vydána dne 20.6.2016 usnesením č. 519/18/5/2016 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 1/2016, které nabylo účinnosti dne 14.7.2016. Tato změna 

řešila změnu využití plochy výroby a skladování VP na plochu smíšenou občanského 

vybavení a výroby VS v k.ú. Újezdec u Přerova za účelem možnosti umístění nového areálu 

územního odboru a centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého 

kraje. Náklady spojené s pořízením změny bylo hrazeno žadatelem. 

Změna č. 6 ÚP byla vydána dne 19.9.2016 usnesením č. 593/20/5/2016 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 3/2016, které nabylo účinnosti dne 6.10.2016. Tato změna řešila  

- změnu části plochy krajinné zeleně (Z) v ochranném pásmu NPR Žebračka na plochu 

smíšenou občanského vybavení a výroby (VS), změn části plochy smíšené občanského 

vybavení a výroby (VS) v ochranném pásmu NPR Žebračka na plochu krajinné zeleně (Z),  

- úpravu hranice RBC 164 Žebračka v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 

kraje ve znění 1. aktualizace a ust. § 54 odst. 5 stavebního zákona a  

- úpravu hranice zastavěného území v souvislosti se změnou využití ploch., to vše za účelem 

možnosti rozšíření stávajícího areálu EMOS na ul. Lipnická. Náklady spojené s pořízením 

změny bylo hrazeno žadatelem. 

Změna č. 7 ÚP – její pořízení bylo usnesením zastupitelstva města č. 439/15/6/2016 ze dne 

14.3.2016 odloženo. Tato změna řešila změnu části přestavbové plochy bydlení 

kombinovaného BK na přestavbovou plochu dopravních zařízení DP za účelem možnosti 

zřízení parkovacích a garážových míst na základě žádosti FKK spol. s r.o., Přerov. Žadatel se 

zavázal k plné úhradě nákladů na pořízení. Zastupitelstvo města svým usn. č. 969/22/2/2017 ze 

dne 20.11.2017 neschválilo úplatný převod dotčených pozemků do majetku města. Žadatel 

zvažoval změnu ÚP pro jiné v území vhodné využití … od požadavku změny územního plánu 

ustoupil (osobním sdělením orgánu územního plánování). 

- Změna č. 8 ÚP byla vydána dne 19.9.2016 usnesením č. 593/20/5/2016 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 4/2016, které nabylo účinnosti dne 6.10.2016. Tato změna 



 
 

řešila změnu části plochy bydlení rodinného BR na plochu smíšenou obytnou S (bývalé kino 

Panorama) za účelem dokončení záměru společnosti Konvička služby s.r.o., Přerov, realizace 

bytového domu. Náklady spojené s pořízením změny bylo hrazeno žadatelem. 

Změna č. 9 ÚP je ve fázi projednání jejího návrhu podle § 50 stavebního zákona. Předmětem 

je vymezení plochy veřejně přístupného prostranství pro dopravu UD na úkor plochy rodinného 

bydlení a vymezení plochy rodinného bydlení v odpovídajícím rozsahu. Změna umožní přístup 

a tím i možnost realizace zástavby rodinnými domy v lokalitě místní části Penčice nejen na 

pozemcích žadatele ROGIN Zero s.r.o. Žadatel se zavázal k plné úhradě nákladů na pořízení. 

Přípisem ze dne 5.6.2017 však společnost pro nezájem majitelů sousedních pozemků o 

spoluinvestování přípravy území svou žádost ´vzala zpět´ a hodlá zastavět pozemky v jejím 

vlastnictví v souladu s vymezením podle současného územního plánu. 

Změna č. 10 ÚP byla vydána dne 15.12.2017 usnesením č. 1017/34/6/2017 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 2/2017, které nabylo účinnosti dne 12.1.2018.  

- změnu části navrhované trasy místní komunikace (propojovací komunikace sil. I/47 – sil. 

III/4724 ul. Kopaniny) v souvislosti s možností změny umístění jejího napojení na sil. I/47,  

- změnu využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) a plochy dopravních zařízení 

(DP) na využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS)  

Pořízení územně plánovacích podkladů pro zadání a zhotovení dokumentace změny bylo 

hrazeno a poskytnuto žadatelem. V současné době není ukončeno společné jednání podle § 50 

odst. 2 stavebního zákona – orgán ochrany přírody a krajiny stanovil další podmínky vydání 

svého souhlasného stanoviska.  

 

Změna č. 11 ÚP byla vydána dne 15.12.2017 usnesením č. 1017/34/6/2017 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 2/2017, které nabylo účinnosti dne 12.1.2018 - vychází z návrhu 

na dělení pozemků pro zástavbu rodinnými domy, skutečných podmínek v území a stanoviska 

orgánu ochrany přírody a krajiny (č.j. MMPr/065162/2017 ze dne 18.5.2017), který možnou 

úpravu šířky lokálního biokoridoru (na min. š. cca 14 m v úseku dl. 50 m) vyhodnotil, 

odsouhlasil a stanovil výsadbu stromořadí (jedná se o část pozemku p.č. 5466/12 v k.ú. Přerov). 

Náklady spojené s pořízením změny bylo hrazeno žadatelem. 

 

Změna č. 12 byla vydána dne 26.8.2019 usnesením č. 260/7/5/2019 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 2/2019, které nabylo účinnosti dne 20.9.2019 - z plochy 

polyfunkční komplexy vybavenosti OP na bydlení bytové BB (objekt Náboženská obec Církve 

československé husitské polyfunkční již před změnou ÚP, ul. Havlíčkova). Náklady spojené 

s pořízením změny bylo hrazeno žadatelem. 

 

Změna č. 12A byla vydána dne 26.8.2019 usnesením č. 260/7/5/2019 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 2/2019, které nabylo účinnosti dne 20.9.2019 - z bydlení bytového 

na smíšenou občanského vybavení a výroby VS (vyplývá z řešení návrhu RP PŘEDNÁDRAŽÍ-

PRŮPICH a požadavku Pivovaru na rozšíření areálu z důvodu možnosti dopravní je obsluhy 

nejen z ul. Komenského). Náklady spojené s pořízením změny bylo hrazeno žadatelem. 
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Změna č. 13 ÚP - byla vydána dne 9.12.2019 usnesením č. 98/4/4/2019 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 2/2020, které nabylo účinnosti dne 21.2.2020 - z plochy 

polyfunkční komplexy vybavenosti OP na smíšenou občanského vybavení a výroby VSR pro 

možnost využití území v souladu se zaměřením firmy - komunikace “propoje” bude sloužit pro 

obsluhu území průmyslové zóny (výstaviště). Průjezd ostatních nákladních automobilů 

- bude omezen nebo zakázán. Náklady spojené s pořízením změny bylo hrazeno žadatelem. 



 
 

 

Změna č. 14 byla vydána dne 9.12.2019 usnesením č. 98/4/4/2019 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 2/2020, které nabylo účinnosti dne 21.2.2020 - z plochy 

polyfunkční komplexy vybavenosti OP na bydlení bytové BB (objekt bývalého vojenského 

zastupitelství v ul. Čechova). Náklady spojené s pořízením změny bylo hrazeno žadatelem. 

 

Změna č. 15 ÚP byla vydána dne 9.12.2019 usnesením č. 98/4/4/2019 zastupitelstva města 

Opatřením obecné povahy č. 2/2020, které nabylo účinnosti dne 21.2.2020 - ze smíšené 

občanského vybavení a výroby VS na smíšenou obytnou S (bývalý areál zemědělského 

družstva v Kozlovicích). Náklady spojené s pořízením změny bylo hrazeno žadatelem. 

 

V souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona byl vyhotoven Územní plán města Přerova 

zahrnující právní stav po vydání změn s účinností k 21.2.2020. 

 

 

II.2 Změna č. 12B  

 

V současnosti pořizována a jejím předmětem je: 

A. Naplnění povinnosti podle ust. § 54 stavebního zákona – uvedení územního pánu do souladu 

s nadřazenou územně plánovací dokumentací: 

A.1 Změna vyplývající z aktualizace 2a. a 2.b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

(ZÚR OK) - vymezení změny využití strategické plochy kraje v jihozápadní části území 

města v souladu s bodem 7.3.1. ZÚR OK - zejména pro oblast výroby, zpracovatelského 

průmyslu, center strategických služeb, průmyslu vyspělých technologií, technologických 

center a center vytvářející pracovní místa v oborech vědy a výzkumu – vymezeno jalo plochy 

VSL - smíšené plochy občanského vybavení, výroby a letecké dopravy § 6, 9, 11, 12 vyhl. 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

A.2 Doplnění výčtu veřejně prospěšných staveb o modernizaci koridorové tratě č. 270 podle 

aktualizaci č. 2b ZÚR OK – vymezeno jako D.5.4 modernizace koridorové trati č. 207. 

B. Aktualizace vymezení předkupního práva podle § 101 stavebního zákona a podle přijatých 

usnesení zastupitelstva města k jeho využití je provedena v textové části změny ÚPm kap. 

B.8. 

C.1-5 Změna ploch přestavbových na stabilizované vzhledem k již realizovaným využitím 

v souladu s určeným vymezením (´Želatovská kasárna´; ČSAD, stavebniny; Kojetínská ul.; 

pivovar). 

D.1-4 Části plochy drážní trati – požadovány k jinému využití – pro ČD plochy zbytné určené 

k prodeji či jinému využití; plochy, které lze v současné době považovat za brownfieldy 

(např. objekty v ul. Husově) uvažovány pro jiné využití – bydlení, železniční muzeum, 

zkapacitnění parkovacích ploch, podnikatelské či výrobní využití. 

E. Návrh vymezení cyklostezek v ul. Velké Novosady a v ul. Bří Hovůrkových a křižovatky 

Ztracená x Bří Hovůrkových x U Hřbitova x 9. května jako veřejně prospěšné stavby. 

F. Z návrhu změny vypuštěno (změna územního vymezení dálnice D1 v souladu se změnou 

územního rozhodnutí).  
6 

G.1-4 Změna využití či upřesnění rozsahu již vymezených ploch podle podrobnějšího prověření 

a požadavků žadatelů (nové plochy pro zahrady v katastrálních územích Přerov a Penčice; 

sjezdy do rozvojové plochy pro rodinné bydlení v JZ sektoru místní části Újezdec; zrušení 

rozvojové plochy v bezprostřední blízkosti budoucí dálniční křižovatky v Předmostí 

nemožnost dopravního napojení). 

H1-22 Změny z vyhodnocení při průběžném uplatňování územního plánu – uvedení do souladu 

se skutečným stavem podle revize katastrálního operátu a zjištění při uplatňování územního 



 
 

plánu; zaplavování území tokem Olešnice; úpravy vymezených funkčních ploch pro 

efektivnější využití území; … 

I.1-30 Aktualizace zastavěného území, stavových ploch a záměrů – v souladu s ust. § 58 

stavebního zákona podle údajů katastru nemovitostí, kdy pozemky do zastavěného území 

zahrnuté jsou převedené do ploch stavových. 

 

II.3 Regulační plány 

Regulační plán MICHALOV-ŽEBRAČKA 

Zastupitelstvo města Přerova vydalo svým usnesením č. 261/7/5/2019 dne 26.8.2019 Regulační 

plán Michalov-Žebračka formou opatření obecné povahy. Toto nabylo účinnosti dnem 

27.12.2019. 

Předmětem bylo prověření potenciálu lokality, vymezení pozemků s rozdílným způsobem 

využití, které upřesňují využití zejména v územním plánu vymezené rekreační plochy RS, 

koncepce využití území pro požadovaný účel, který zahrnuje zejména: 

- návrh využití pozemků - umístění a prostorové uspořádání staveb, 

- stanovení závazných regulativů pro ochranu přírodních a kulturních hodnot exponovaného 

prostředí, 

- návrh veřejných prostorů nejen pro dopravní obsluhu, ale i společenské zázemí, 

- návrh sadových a krajinářských úprav prostředí zohledňující návaznosti na NPP Žebračka 

a park Michalov, 

- návrh úprav jižní přístupové komunikace včetně přemostění Bečvy, 

- návrh parkovacích ploch, 

- návrh komunikační sítě pro přímou obsluhu zástavby, 

- návrh vedení a připojení inženýrských sítí. 

 

Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH 

V současnosti pořizován (ukončeno společné projednání návrhu), jehož předmětem je: 

Území o rozloze 14,5 ha je vymezeno ulicemi Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova, 

Kojetínská, dále pak na jihu částí území mezi autobusovým nádražím a drážními pozemky a na 

severovýchodě areálem pivovaru. Zejména pak umístění a prostorové uspořádání staveb a 

území vychází z vítězného návrhu urbanistické soutěže „Městotvorné řešení území kolem tzv. 

„průpichu“ v Přerově“:  

- vyhodnocení možnosti využití pozemků, 

- návrh prostorového uspořádání tak, aby odpovídalo měřítku a prostorové struktuře 

okolního území, 

- prověření možnosti zachování stávajících objektů a možnosti jejich rekonstrukce 

k doložení původního charakteru území, 

- u veřejných prostranství a nových ulic návrh vybavení liniovou zelení, 

- komplexní řešení s možností postupného účelného využití území – definice podmiňujících 

faktorů realizace zástavby a etapizace výstavby. 
7 

Budou závazně stanoveny zejména tyto regulativy: 

- stavební a uliční čáry, 

- maximální výška zástavby s umožněním případných lokálních dominant, 

- základní hmotové řešení budov, objemy a tvary střech, římsy…. 

- případné možnosti výjimek ze základní regulace. 

Návrh využití ploch části území řešeného RP v bezprostředním přednádraží – bývalé objekty 

pošty, mašinka, cyklodům – z plochy pro drážní trati na plochy polyfunkční občanské 



 
 

vybavenosti je součástí pořizované Změny č. 12B ÚPm Přerova … po jejím vydání lze 

v pořizování RP pokračovat. 
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II. Zpráva o uplatňování 
 

 

 

A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 

podmínek, na základě kterých, byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 



 
 

zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 

na udržitelný rozvoj území. 

 

 
S ohledem na ust. § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění lze 

konstatovat, že cíle a úkoly územního plánování jsou i nadále naplňovány.  

Z uplatnění § 5 odst. 6 stavebního zákona (cit. ´Obce jsou povinny soustavně sledovat 

uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. 

Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých, byla územně plánovací dokumentace 

vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace´) vyplynula 

potřeba pořízení Změn č. 1, 2, 3 (neuzavřena), 4A, 4B, 12B (se pořizuje) a částečně změna 

č. 6, které reagovaly na změny podmínek v souladu s § 54 odst. 5) stavebního zákona, na 

základě kterých byl ÚPm Přerova vydán.  

Z důvodu uvedení záměrů do souladu s aktuálními legislativními podmínkami byla pořízena 

zejména změna č. 4B, pro kterou bylo zároveň nutno aktualizovat Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací Olomouckého kraje – požadavek k aktualizaci byl vodohospodářským orgánem 

kraje přijat a zapracován.  

Změna č. 2 vychází z řešení Regulačního plánu Michalov-Žebračka, jehož zadání bylo 

součástí územního plánu města.  

Pořízení změny č. 3 z podnětu města vychází z potřeby regulace vzniku dalších nežádoucích 

ubytovacích zařízení - zatím regulováno Opatřením obecné povahy o stavební uzávěře 

vydané radou města dne 19.1.2015 s účinností od 15.1.2015. 

Změny územního plánu města č. 5, 6, 7, 8, 9, a 10, 11, 12A, 13, 14, 15 byly pořizovány na 

základě návrhů žadatelů z různých důvodů a neměly vliv na celkovou koncepci stanovenou 

v ÚPm. Z toho  

- náklady na pořízení změn č. 6, 8, 11, 12A, 13, 14 a 15 byly v souladu s ust. § 46 stavebního 

zákona plně hrazeny žadateli, 

- a od pořízení změn č. 7 a 9 bylo upuštěno. 

 

V souladu s ust. § 18 stavebního zákona je koncepce rozvoje řešeného území - v souladu s cíli 

a úkoly územního plánování vytváří podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, 

aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Vytvoření předpokladů pro naplnění 

veřejného zájmu, pro výstavbu a racionální využití území a ochranu jeho hodnot. 
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1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Na základě charakteristiky jednotlivých typů funkčních ploch byl územní plán města od nabytí 

jeho účinnosti 7.10.2009 naplňován takto: 

Ve stabilizovaných plochách, zastavitelných plochách a plochách přestavby bylo povoleno  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

k 30.4.2013    k 30.4.2017    k 30.4.2021          celkem 

rodinné domy v BR a S 82 53 26 161 

infrastruktura, změna kultury nebo způsobu 

využití, stavební úpravy, garáž, dílna…v BR, BK, 

S, 

 2 27 29 

bytový dům v ploše S 1   1 

bytový dům v ploše BB  1  1 

prezentace archeologických nálezů v UZ  1  1 

objektů rodinné rekreace a skladů v RR 21 8 10 39 

objektů rodinné rekreace v BR  2  2 

objekty sportu, krátkodobá rekreace 3 3 3 9 

občanská vybavenost a sklady v OP, BR, VS, S 3 21 17 41 

objektů výroby a skladování ve VS 14 16 8 38 

objektů výroby a skladování v VP  2  2 

fotovoltaická elektrárna ve VS 1   1 

parkoviště a řadové garáže v DP, OP, S, BB 4 4 1 9 

objekt kompostárny v TO, skládka TKO 1 3 2 6 

technická a dopravní infrastruktura  23 1 35 59 

protipovodňová ochrana   2 2 

zemědělství   1 1 

VSR 0 0 0 0 

VPN 0 0 0 0 

 

Z toho                 v plochách 

stabilizovaných 

v plochách 

přestavby 

v plochách 

návrhových 
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k
. 
3
0
.4

.2
0
2
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rodinné domy v plochách BR a S 26 26 15 3 1 2 53 26 11 

infrastruktura, změna kultury nebo způsobu 

využití, stavební úpravy, garáž, dílna…v BR, 

BK, S… 

 2 21   41   7 

bytový dům v ploše S a BB 1    1     

prezentace archeologických nálezů v UZ  1        

objektů rodinné rekreace a skladů v RR 20 8 10    1   

objektů rodinné rekreace v BR  1      1  

objekty sportu v RS a OT 1  3 2 3 2   2 

občanská vybavenost, sklady v OP, BR, VS... 3 10 11  8   3 3 

objekty výroby a skladování v plochách VS 7 12 8 6 3 2 1 1 1 

objektů výroby a skladování v VP  2        

fotovoltaická elektrárna ve VS 1         

parkoviště a řadové garáže v DP, OP, S, BB 4 3 2  1     

objekt kompostárny v TO, skládka TKO 1 3 2      1 

technická infrastruktura v DS a jiných 23 1 21   2  1 17 

celkem 154 + 117 + 151 = 422 staveb, z toho 87 69 81 11 17 49 56 31 42 



 

Ve výčtech jsou uvedeny pouze novostavby, které tvoří za období  

          od 1.10.2009 do 30.4.2013 …  14,4 % 

          od 1.5.2013 do 30.4.2017 ……. 7,3 %  

          od 1.5.2017 do 30.4.2021 ……. 5,0 %  

všech rozhodnutí stavebního úřadu na správním území města Přerova. U dalšího výčtu 

rozhodnutí lze tvrdit, že se rovněž jedná o uplatňování územního plánu, neboť veškeré změny 

využití staveb a pozemků, přístavby, nástavby a stavební úpravy objektů podléhají posouzení 

souladu záměru s územním plánem podle § 90 stavebního zákona. 
Ve výčtu rozhodnutí nejsou tedy zahrnuta rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, oplocení, vjezdech 

na pozemky, přípojkách technické infrastruktury, a dalších staveb, o kterých na základě územního plánu 

rozhoduje přímo stavební úřad. 

Dále zde nejsou vyhodnocena rozhodnutí o změnách využití staveb a pozemků ve stabilizovaných 

plochách – změna kultury pozemku, změna užívání staveb, stavební úpravy objektů, které zásadním 

způsobem nemění vzhled staveb a uspořádání území. 

 

Z toho lze rovněž usoudit, že stavební činnost není uplatňována pouze na tzv. ´zelené louce´, 

ale dochází k využívání stabilizovaných ploch, viz tabulky.  

Značná část nové výstavby je tedy uplatňována formou zintenzivňování využití území - 

dostavbou proluk, rekonstrukcí nevyužívaných objektů a areálů, …. apod. 

 

 

Za období od vydání Územního plánu města Přerova do 30.4.2017 došlo k rozhodnutím 

vedoucím ke změnám v území, jejichž výčet byl uveden v předchozích zprávách o uplatňování. 

 

Za další období od 1.5.2017 do 30.4.2021 došlo k těmto rozhodnutím, vedoucím ke změnám 

v území, jak je uvedeno v následujících tabulkách TAB. 1 až TAB. 4: 
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 TAB. 1   ÚZEMNÍ SOUHLASY          

                  

řádek 

vymezeno v ÚP ÚDAJE O STAVBĚ plocha m2 

funkční 
vymezení 

stav 
přestavba 

návrh 
Druh stavby, způsob využití Místo stavby katastrální území dotčené pozemky 

BJ 
nové 

stav přestavba návrh 

1 BB s dětské hřiště Přerov Přerov 3346/1   400     

2 S s garáž Přerov Přerov 3091/11   22     

3 UZ s letní zahrádka s posezením Přerov Přerov 2167/7   100     

4 RR s změna druhu pozemku z orné půdy na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 500  496   

5 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 439  344   

6 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 431  464   

7 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 459  492   

8 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 585  421   

9 RR s změna druhu pozemku z orné půdy na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 31  363   

10 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 429  475   

 BR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 637  868   

11 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 573  393   

12 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 592  437   

13 RR s změna druhu pozemku z orné půdy na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 497  386   

14 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 587  661   

15 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 563  345   

16 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 436  420   

17 BR s změna využití z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 392  338   

18 BR s změna využití z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 697  891   

19 BR s změna využití z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 831  353   

20 BR s změna využití z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 674  548   

21 BR s změna využití z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 202/1  658   

22 BR s změna využití z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 576  369   

23 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 452  535   

24 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 579  359   

25 BR s z vodní plochy na ostatní plochu, jinou plochu Přerov - XIII Penčice Penčičky 661  330   

26 RR s 
změna druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní 
porost 

Přerov - XIII Penčice Penčičky 490  335   

27 RR s změna druhu pozemku z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 1165  735   

28 RR s změna druhu pozemku z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 1210  771   

29 RR s změna druhu pozemku z orné půdy na zahradu Přerov VII - Čekyně Čekyně 1157  1522   

30 BR s Zahradní domek Přerov - XIII Penčice Penčičky 161  31   

31 BR s 
změna druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní 
porost 

Přerov VII - Čekyně Čekyně 911     

32 BR s sklad zahradního nářadí  Přerov Přerov 3587   25     

33 RR s zahradní domek na nářadí Předmostí Předmostí 263   15     

34 RR s změna využití z trv. travního porostu na zahradu Přerov - XIII Penčice Penčičky 583  373   

35 BR s sklad zahradního nářadí Přerov VIII - Henčlov Henčlov 221   16     

36 RR s sklad zahradního nářadí Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 746   25     



 

37 RR s novostavba RR, zahradní domek Dluhonice Dluhonice 1506   90     

38 UD s dřevěný stánek pod hradbami Přerov Přerov 4954   12     

39 OP s dřevěný zahradní domek v areálu ´výstaviště´ Přerov Přerov 6749/17   30     

40     
Infrastruktura pro 34 RD Přerov, U 
Hvězdárny_DTS, kVN, kNN 

Přerov Přerov 5466/13         

41 RR s dřevěná montovaná stavba  Přerov VIII - Henčlov Henčlov 509/1   25     

42 VS s kancelářský objekt  Přerov II - Předmostí Předmostí 500, 639, 497/3, 497/1, 496   2333     

43 VS p Rozšíření distribuční sítě VN Přerov Přerov 6034/5         

44 BR s dílna k RD Přerov II - Předmostí Předmostí 124   30     

45 RR s garáž k RR Přerov VII - Čekyně Čekyně 1205   30     

46 BR  novostavba RD Přerov - XIII Penčice Penčičky 57, 58  1054   

47 S s přístavba objektu  Přerov Přerov 968/2, 977/6   220     

48 BR s novostavba RD Přerov VII - Čekyně Čekyně 295/1, 155 1 150     

49 BR s odstavné stání u RD Přerov VII - Čekyně Čekyně 711/1   25     

50 BK n sklad na nářadí Přerov Přerov 5245/11       20 

51 
D                

UD 
s                   
n 

Novostavba průmyslového plynovodu v areálu PSO 
(DPOV)  

Přerov Přerov 6868/12, 941/1, 950, 949/1         

52 UD s prodejní stánek  Přerov Přerov 4954   12     

53 
OP                 
UD 

s 
napojení jednotné areálové kanalizace do obecní 
kanalizace 

Přerov V - Dluhonice Dluhonice 211, 1142         

54 BR s sklad zahradního nářadí u RD  Přerov III - Lověšice Lověšice u Přerova 60/1   24     

55 UD s rekonstrukce chodníku  Přerov VII - Čekyně Čekyně 1245         

56 S p změna druhu a způsobu využití Přerov XIII - Penčice Penčice  94     627   

57 S s Změna užívání části objektu Přerov II - Předmostí Předmostí 710  575   

58 BK p Změna užívání skladu na nářadí Přerov II - Předmostí Předmostí 238/24   25  

59 BR 1 sklad zahradních výpěstků u RD  Přerov III - Lověšice Lověšice u Přerova 60/1   25     

60 
DP                      
UD 

s plnící stanice CNG Přerov Přerov 1873/20, 1873/29, 5371/4         

61 VS n venkovní kotce Přerov Přerov 6608/2       80 

62 BR s Sklad zahradního nářadí  Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 555/1   25     

63 S s Dřevěný stánek Přerov Přerov 346   12     

64 RR s prodejní stánek  Přerov VIII - Henčlov Henčlov 508   25     

65 RR s novostavba RR a plechový sklad Přerov VIII - Henčlov Henčlov 506/1   100     

66 BR s garáž u RD Kozlovice Kozlovice u Přerova 31   30     

67 BR s zahradní víceúčelový objekt Přerov V - Dluhonice Dluhonice 3/5   25     

68 BR s garáž u RD Přerov VII - Čekyně Čekyně 202/1   24     

69 BR n garáž u RD Přerov X - Popovice Popovice u Přerova 46/71, 46/46       70 

70 OT n sklad technického zázemí hřiště Přerov X - Popovice Popovice u Přerova 25/7       20 

71 S p revitalizace v ul. Kojetínská Přerov Přerov 927     315   

72 BR p garáž Dluhonice Dluhonice 352/2     30   

73 OP s garáže a zahradní domek u RD  Přerov VIII - Henčlov Henčlov 23   50     

74 BR s garáž u RD  Přerov X - Popovice Popovice u Přerova 72   25     

75 
VS                                                        
DZ                 

s                                           
s 

novostavba provozně administrativní budovy a 
budovy pro technické účely  

Přerov III - Lověšice Lověšice u Přerova 353, 344, 398, 521/2, 521/4, 521/6            
800        

1200 
    

                                                                                                                  BJ ve stabilizované ploše         1 5925 972 190 



 

 

 

Dalších 181 rozhodnutí – územních souhlasů, se týká oprav a realizace veřejného osvětlení, plotů, přeložek a přípojek inženýrských sítí, dobíjecích stanic pro elektromobily, vnitřních 
rekonstrukcí objektů, pergol u RD, fotovoltaických elektráren na střechách objektů, předvolebních poutačů, kontejnerových stání, přístavby výtahu, zařízení pro reklamu, .......nejčastěji 
ve stabilizovaných plochách. 

 TAB. 2   

 
OHLÁŠENÍ STAVBY               

                   

řádek 

vymezeno v ÚP ÚDAJE O STAVBĚ plocha m2 

funkční 
vymezení 

stav 
přestavba 

návrh 
Druh stavby, způsob využití Místo stavby katastrální území dotčené pozemky 

nové 
BJ  

stav přestavba návrh 

1     
I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - stavební 
úpravy objektů 

Přerov Přerov             

2     
I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - stavební 
úpravy objektů 

Přerov Přerov             

3 S s stavební úpravy RD Přerov Přerov 815/1 2       

4 BB s stavební úpravy RD Přerov Přerov 2103 1       

5 BB s stavební úpravy RD Přerov Přerov 3331 1       

6 S s stavební úpravy RD Přerov Přerov 450 1 245     

7 BR s novostavba RD  Přerov XI - Vinary Vinary u Přerova 464, 65/18 1 599     

8 BR s novostavba RD  Přerov III - Lověšice Lověšice u Přerova 552, 412 1 4000     

9 BR n novostavba RD Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 1027/9, 1027/12 1     1005 

10 BR p novostavba RD Přerov II - Předmostí Předmostí 351/2, 976, 528/7 1   1200   

11 BB s stavební úpravy BD Přerov Přerov 1164 1       

12 BR p stavební úpravy BD Přerov Přerov 4666 1       

13 S p stavební úpravy BD Přerov Přerov 790/1 2       

14 BR s novostavba RD  Přerov VII - Čekyně Čekyně 295/1 1 1180     

15 BR n novostavba RD Přerov XI - Vinary Vinary u Přerova 46/2, 469 1     1714 

16 BR n novostavba RD Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 1260/9 1     702 

17 BR n novostavba RD Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 1260/5 1     701 

18     
I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská - SO 003 
Přemístění vrátnice celního skladu 

Přerov Přerov 3412/15           

19 BR s novostavba RD  Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 11 1 119     

20 BR s novostavba RD  Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 343, 342/1 1 1291     

              BJ 19 7434 1200 4122 

                      z toho BJ ve stabilizovaných/návrhových plochách  14/5       
           

      

 

Z dalších 64 rozhodnutí – ohlášení stavby, se týká modernizace 16 BJ a dalších stavebních úprav objektů občanské vybavenosti (parterů ´městských´ domů) nejčastěji spojených se 
změnou jejich užívání ve stabilizovaných plochách. 
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TAB. 3            ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

                            

řádek 

vymezeno v ÚP ÚDAJE O STAVBĚ plocha m2 

funkční 
vymezení 

stav 
přestavba 

návrh 
Druh stavby, způsob využití Místo stavby katastrální území dotčené pozemky 

BJ 
nové 

stav přestavba návrh 

1 RR s novostavba RR Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 594/1   1133     

2     
Silnice II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, 
Dluhonská 

Přerov Přerov 
3412/19, 3412/20, 3412/20, 3412/21, 3412/22, 3412/233401/20, 3401/21, 
3401/22, 4943/2, 4943/5, 4943/6, 4943/4, 4943/7, 6569/12, 6569/13, 
6569/15 

    

3 BR s změna využití Přerov V - Dluhonice       Dluhonice 214  100   

4 BR s novostavba RD  Přerov IX - Lýsky Lýsky 150/3 1 1214     

5 BR s parkoviště a manipulační plocha  Přerov XI - Vinary Vinary u Přerova 199/5, 199/6, 441  800     

6     kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice 
Přerov VII - Čekyně      
Přerov XIII - Penčice   

Čekyně                     
Penčice                   
Penčičky                    
(Lhotka u Přerova) 

liniová stavba 
  

      

7 OP  s točna MAD Lýsky Přerov IX - Lýsky Lýsky 206, 433, 207/8 

8     prodloužení vodovodu a kanalizace - Žeravice Přerov XII - Žeravice Žeravice 656/1, 1021  

9     
Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad 
jezem I. etapa 

Přerov Přerov 
2637/2, 2637/3, 2638/1, 2645/1, 2656/1, 2657/2, 4753/6, 4947/5, 5947/13, 4647/14, 4647/15, 
4947/16, 5007/3, 5010/1, 5021, 6855, 6868/83, 2635/1, 2637/4, 2680/21, 4743/1, 4753/4, 4753/5, 
4947/96, 4947/7, 5014/1, 2511/1, 5023  

10     
II/436 Přerov, Kojetínská - SO 301 kanal.příp. SO 
351 příp.ulič. vpustí, SO 351 přel.vodovodu 

Přerov Přerov 4957/3, 709, 4963, 4977  

11     
infrastruktura pro RD PřerovVI-Újezdec "Kravský 
trávník"  

Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 1259, 1249/3, 1249/1, 1260/6, 1260/5, 1260/9         

12 BB s 
regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. 
etapa 

Předmostí Předmostí 30/7, 516/4, 65/14, 30/53, 30/55         

13 
BB                   
OP 

s                                       
s 

Centrum duševního zdraví Přerov Přerov 2153/5, 2155/35, 2155/1, 2155/24   
60               

210 
    

14 TO  n  rozšíření kompostárny Přerov - Žeravice Přerov XII - Žeravice 
Čekyně                           
Žeravice 

1222/9, 1538/3, 1222/13, 1222/10, 1222/11       1700  

15     
infrastruktura pro RD Přerov VI-Újezdec, etapa2, 
lokalita U Montáže 

Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 1012, 1027/7, 1027/5, 1027/6  

16 BR n novostavba RD  Přerov XI - Vinary Popovice u Přerova 102/54 1     953 

17     
Přerov I-Město SŽDC - VNk 952 přeložka 
stávajícího kabelového vedení VN 22kV 

Přerov Přerov 6531/1, 6868/1, 6566/1, 6600/3  

18 
    Přerov, K Nadjezdu SŽDC - přeložka VNv, Přerov 

V, ul. K Nadjezdu 
Přerov V - Dluhonice Dluhonice 

1103/1. 1510, 1540 
  

19 BR n novostavba RD  Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 1027/7, 1027/9 1     1050 

20 UD s přívodní řád pro místní část vinary z SV Přerov Přerov XI - Vinary Popovice u Přerova 156, 171, 181  



 

21 BB s 
klidová a sportovní zóna v lokalitě Interbrigadistů - 
Jasínkova 

Přerov Přerov 1981/36, 1981/37, 1981/41   3000     

22 DZ s rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba Přerov 

Přerov                                
Lýsky                                       
Předmostí                              
Dluhonice           
(Prosenice, Buk, 
Rokytnice) 

6463/24, 6865/3, 6865/1, 6867, 6868/1, 6868/101, 5097, 6958, 7279/19, 7279/20  
  

23 
UD                        
UZ 

s                           
s 

rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova Přerov Přerov 5198/15   

24 UD  s autobusová zastávka na ulici Palackého, Přerov Přerov Přerov 403/1, 4926/5, 4926/4, 25, 27   

25 BR n  Přerov - Kozlovice, Šimara, 17RD Přerov IV - Kozlovice Kozlovice u Přerov 213, 208/5, 820/2, 820/3, 820/4, 718/3, 722/8, 728/8        1400 

26     
Přerov, Staré Rybníky, EDC s.r.o., p.č.6608/2 v k.ú. 
Přerov (elektronické komunikace) 

Přerov Přerov 6608/2, 6656   

27 BR p 
D1 0136 Říkovice - Přerov, sportovní areál TJ 
Sokol Dluhonice 

Přerov V - Dluhonice Dluhonice 
495, 1401,  1485, 1486, 1487, 1490, 1499, 1483, 1018, 
1053/1  

    7800   

28 VS n 
dostavba areálu skladu společnosti EMOS, SO 202 
a SO 203 

Přerov Přerov 6752/1, 6752/32       2000 

29 BR n novostavba RD  Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 1259, 1260/9 1     800 

30 BR n novostavba RD  Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 1259, 1260/5 1     750 

31 L s 
vodní nádrž a dvě průcezné přehrážky ve 
Studýnkách 

Přerov VII - Čekyně Čekyně 1228   1900     

32 TI s recyklační dvůr stav.odpadu v lokalitě Žernava Přerov II - Předmostí Předmostí 382/1, 637, 382/32, 382/27, 382/25, 382/26   18000     

33 DL s novostavba centra DSA - Přerov Přerov Přerov 6900/841, 6900/842, 6900/843   4500     

34 
VS            
UD             

n                       
n 

hrubé terénní úpravy Přerov Přerov 6750/1, 6752/49       5830 

35     Přerov V - Dluhonice SŽDC - přeložka VN Přerov 
Přerov                                 
Dluhonice 

6412, 6414, 6415 / 7114/9   

36     Přerov V - Dluhonice ŘSaD, Na trávníčku, DTS Přerov V - Dluhonice Dluhonice 1401, 1440, 1471, 1490, 1442, 1438, 1439   

37 BR n zpevněná plocha Přerov X - Popovice Popovice u Přerova 113/1       200 

38     

Předmostí, 1. Května + Olomoucká, DTS, vVN, 
kVN, SO 02 trafostanice DTS 22/0,4kV, SO 03 
kabelové vedení VN 22kV, SO 04 kabelové vedení 
NN 0,4kV 

Přerov II - Předmostí Předmostí 130/2, 130/5, 539/1, 814  

38 OP s 
DOMOV DŮCHODCŮ, UL. OPTIKY, PŘEROV 
pavilon G 

Přerov Přerov 5196/25   4100     

39 BR s změna využití Přerov VII - Čekyně Čekyně 676, 678, 679, 680, 689/1  5687   

40 OP n změna druhu pozemku Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 97    2084 

41   změna využití pozemků Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 102, 103    2721 

42 RS s objekt ubytování (tábor ČD) Přerov VII - Čekyně Čekyně 1201/3  300   

43 TI s ekologizace teplárny Přerov_kotel K7 a K8 Přerov Přerov 6146/2, 6146/4   5322     

44 
UD            
DP                        
UZ 

s                   
s                       
s 

parkoviště na ulici Čapky Drahlovského v Přerově Přerov Přerov 597/3, 4957/2, 4956/1, 4939, 599, 601/4   2200   1100 



 

45 DZ s 
rekonstrukce žst.Přerov,2. stavba - SO 11-19-03.3 
t.ú. Přerov-Dluhonice, silniční nadjezd v km 
185,338 - přeložka plynovodu 

Přerov Přerov 6410, 6415, 6411, 6412  

46 BR s změna na bytovou jednotku Přerov IV - Kozlovice Kozlovice 39 1 918   

47 S s Zámecká 7 – změna využití Přerov VII - Čekyně Čekyně 911  800   

48 BR s novostavba RD  Přerov VI - Újezdec Újezdec u Přerova 343, 342/1 1 1521     

49     
účelová komunikace a dopravní napojení na silnici 
I/47 

Přerov Přerov 
6714/1, 509/1, 6750/1, 6752/49 

  

50     VN09, Přerov-Dluhonice*Osmek, vVN,kVN,DTS Přerov Přerov 6531/1, 6656, 6667/1   

51     
propojení komunikace ul. Kopaniny - Lipnická přes 
výstaviště 

Přerov Přerov 
4394/1, 6744/1, 6741/3, 6785/1, 6747/1, 6749/16, 6744/3, 6749/7, 6749/39, 6749/6, 6749/38, 
6850/3, 6752/75, 6752/76, 6752/35, 6752/41, 6752/6, 6752/39, 6752/40, 6752/72, 6752/68, 
6750/47, 6752/45, 6752/22, 6752/49, 6750/1     

52 OP s 
Střední škola gastronomie a služeb, Šířava 7, 
Přerov - Školní hřiště 

Přerov Přerov 2199, 2883/116, 883/115, 2208, 2200, 2202/1, 2202/2   2823     

53     propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická Přerov Přerov 669/1, 6868/5, 6693, 6707/1, 6868/1, 6868/6, 4135/4, 5096, 5097, 6959   

54 VS    
výstavba nové sloupové trafostanice 160 kVA, 
přípojka VN 

Přerov X - Popovice 
Lýsky                                
Popovice u Přerova 

160/33, 102/16, 102/31   60     

55     cyklostezka v ulici Palackého v Přerově Přerov Přerov 

5/1, 25, 27, 29, 37, 40/1, 165, 166, 510/1, 510/2, 1250, 3751/1, 3798, 3800/1, 3803/1, 3803/2, 
3803/3, 4924/1, 4924/2, 4925, 4926/1, 4926/2, 4926/3 ,4926/4, 4926/6, 4926/22, 4926/23, 4926/25, 
4926/28, 4926/29, 4927/1, 4933/7, 4933/12, 4944/2, 4948/2, 4967/1, 4968/7, 4968/9, 4969/1, 
5084/10, 5098/1, 6855, 4926/5, 4932/1 

56 BR s 
kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice, SO 02-
kanalizace Čekyně,      změna ÚR 

Čekyně Čekyně 724, 725, 864   

57 TI s ekologizace teplárny Přerov - skládka paliva Přerov Přerov 6146/2, 6146/3, 6146/4   3300     

58 P s zemník Žeravice Přerov XII - Žeravice Žeravice 1572   11500     

                BJ 7 60759 7800 13897 

                      z toho BJ ve stabilizovaných/návrhových plochách 3/4       

                  

 

Výtah z 850 územních rozhodnutí…. převážně se jednalo o přípojky, přeložky a obnovu inženýrských sítí, vedení či rozšíření sdělovacích vedení, vedení veřejného osvětlení, změny 
druhu pozemku, dělení a scelování pozemků, umístění studní, rekonstrukcí obecně, sjezdů na pozemky, oprav vodotečí, změny územních rozhodnutí,.....nejčastěji ve stabilizovaných 
plochách 
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TAB. 4          STAVEBNÍ POVOLENÍ  

                 

řádek 

vymezeno v ÚP ÚDAJE O STAVBĚ plocha m2 

funkční 
vymezení 

stav 
přestavba 

návrh 
Druh stavby, způsob využití Místo stavby katastrální území dotčené pozemky 

BJ 
nové 

stav přestavba návrh 

1 OP n bezkontaktní myčka automobilů  Přerov Přerov 5733/8       2064 

2 VS p plechová montovaná hala Přerov Přerov 6752/73     600   

3 VS p hala - plechová garáž Přerov Přerov 6752/73     300   

4    areál Visimpex - splašková kanalizace a vodovod Přerov Přerov liniová stavba  

5 RR s novostavba RR Přerov VI-Újezdec Újezdec u Přerova 594/1   74     

6 BR s novostavba RD  Přerov Přerov 4051, 4052 1       

7 OP s novostavba opravárensko-servisního střediska Přerov Přerov 6749/14, 6749/17, 6749/18   4300     

8     
I/55 Přerov-průtah centrem, I.etapa, Stavební 
úpravy 

Přerov Přerov 
823/3, 824, 889 

  

9     
I/55 Přerov-průtah centrem, I.etapa, Stavební 
úpravy 

Přerov Přerov 
820/1, 820/2 

  

10 BR s novostavba RD Přerov VI-Újezdec Újezdec u Přerova 872/1, 872/2 1 200     

11   kanalizace areál Výstaviště Přerov Přerov 4394/1  

12 BR s novostavba RD Penčice Penčičky 91, 82, 684/1 1       

13 VS s provozovna výroby ocelových konstrukcí  Přerov-Henčlov Henčlov 889, 890/2, 895   709     

14 TO n rozšíření kompostárny Přerov - Žeravice Přerov XII - Žeravice Žeravice 1222/9, 1222/10, 1222/11, 1538/3       3500 

15 VS s dostavba areálu skladu společnosti EMOS Přerov Přerov 6752/32, 6752/1   4700     

16     I/55 Přerov-průtah centrem, SO 201 a SO 271  Přerov Přerov 7289/9, 7289/8       3000 

17 DP p dálnice D1, st. 0137 - D131 SSÚD Přerov Přerov II - Předmostí Předmostí 627/20, 627/22, 627/23, 627/73, …     25000   

18 BR s novostavba RD Přerov V - Dluhonice Dluhonice 230, 229, 498 2 900     

19 VS s EMOS - Jídelna Přerov Přerov 6750/3, 6750/48   2600     

20 OT s HALA NA TK-COURTSOL, TK Precheza II. Etapa Přerov Přerov 3343/1   600     

21 VS n parkoviště v areálu firmy Přerov Přerov, Předmostí 6750/3, 6750/47       3900 

22 BR s novostavba RD Přerov VI-Újezdec Újezdec u Přerova 165, 885/1 1 209     

23 RR s novostavba RR Přerov Přerov 4839/5, 4839/6   1032     

24 OP s Muzeum Komenského v Přerově - ORNIS Přerov Přerov 4788/1, 4789/5, 4790/4   1180     

25 BR n novostavba RD Přerov VI-Újezdec Újezdec u Přerova 1258/2, 1258/9, 1258/10 2     218 

26 P s přístřešek pro zemědělské využití  Přerov - Žeravice  Žeravice  948, 949    700    

27 BR s novostavba RD Přerov-žeravice Žeravice  192, 59 1 1362     

28 VS s areál pro mytí a výplach cisteren Přerov Přerov 6203   4300     



 

29 VS s skladové prostory Přerov Přerov 6552/25, 6552/24, 6552/1   1150     

30 BR s novostavba RD Přerov Přerov 4667/1, 4667/2, 4668/3 1 440     

        BJ 11 27856 37100 16553 

        z toho BJ ve stabilizovaných/návrhových plochách  8/4       

                  

 

Výtah z 588 stavebních povolení…. převážně se jednalo o stavební úpravy, nástavby a přístavby, změna užívání staveb, regenerace panelového sídliště, rekonstrukce bytových domů a 
bytů, oplocení, FVE na střechách, garáže a jiné drobné stavby, ekologizace provozů bez větších stavebních úprav (Veolia, Precheza), dětská hřiště, revitalizace objektů … ve 
stabilizovaných plochách 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA    
N - plochy návrhové  BR - bydlení rodinné 
P - plochy přestavby BB - bydlení bytové 

S - plochy stabilizované (stav) BK - bydlení kombinované (BR a BB) 

  S - smíšené obytné  

VPS -  veřejně prospěšná stavba RR - rekreace rodinná 

RD -  rodinný dům RS - hromadná rekreace a sport v přírodě 
RR - objekt  rekreace OP - polyfunkční komplexy vybavenosti 

 OT - tělovýchova a sport 
 DP - samostatné plochy dopravních zařízení 
 TO - odpadové hospodářství 
 VS - smíšené plochy občanského vybavení a výroby 
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Podle místních částí lze charakter a rozlohu povolené výstavby a uplatňování ÚP shrnout takto: 
viz následující tabulky 

M
ís

tn
í č

ás
ti

/ 
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íln
ým

 z
p

ů
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É 
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É 
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B
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A

N
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V
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A

V
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Í 

V
ÝR

O
B

A
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C

H
N
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K

Á
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A

ST
R

U
K
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R

A
 

D
O

P
R

A
V

N
Í I

N
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A
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R
U

K
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R
A

 

R
EK

R
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C
E 

infrastruktura    

ko
m

u
n
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e
 

d
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n
ic

e 

cy
kl

o
st

e
zk

a 

ka
n
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iz
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e 

p
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žk
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sí

tí
 p

ro
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P
S 
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a 
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o 

vý
st
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  R
D

, P
PO

 

V
EŘ

EJ
N

Ě 
P

Ř
ÍS

TU
P

N
É 

P
R

O
ST

R
A

N
ST

V
Í 

C
EL

K
EM

 V
YD

A
N

ÝC
H

 R
O

ZH
O

D
N

U
TÍ

, k
te

rý
m

i b
yl

a 
p

o
vo

le
n

a 
n

o
vá

 s
ta

vb
a 

P
O

Č
ET

 B
Y

TO
V

Ý
C

H
 J

ED
N

O
TE

K
 

  BR BB BK S OP OT OM OZ OH VS VP VE TI TO DZ DS DP DL DT RR RS UZ UD 

PŘEROV 2/11/3 1/1/7 2/-/1 8/9/2 - /7/8 -/-/1    11/13/8 -/2/-  -/-/2  -/-/3 -/-/2 1/-/1 -/-/1  6/2/- 1/-/- 1/-/7 

2/-/1 

2/-/2 1/-/2 

 
4/-/7 

-/3/5 -/1/4 -/-/5 87/13/11 

PŘEDMOSTÍ 1/3/3 -/1/- 1 1/-/1      -/1/1   -/-/1  -/-/1 -/1/1    3/-/1      -/-/1  1/11/1 

DLUHONICE 1/3/4              -/-/1            -/1/- 1/3/2 

POPOVICE 2/4/4     -/-/1                   

1/-/- 
2/-/2   1/3/2 

LÝSKY 2/2/1    1/-/-          -/-/1          -/-/1   1/2/1 

VINARY 8/6/4                         1/-/-   8/6/3 

ČEKYNĚ 4/3/14         1/2/-    -/2/-      4/1/5       2/-/3  -/-/1 4/2/2 

ŽERAVICE 2/6/1             1/1/-      2/-/-       2/-/3   2/5/1 

PENČICE 4/3/3   -/-/1      -/2/-          1/1/15       -/-/1   3/3/1 

HENČLOV 2/1/3    -/-/1     -/1/1          -/1/1          3/1/- 

LOVĚŠICE 2/1/3   1/-/-      1/3/-     -/-/1               2/1/1 

ÚJEZDEC 
11/10/1

3 
   - /1/2               4/2/3       2/-/2   10/9/13 

KOZLOVICE 18/5/1   -/1/-  2/3/-    1/-/-               1/-/- 1/-/- -/-/1   18/5/- 

celkem 
59/58/

37 
1/2/

7 
2/-/1 

10/10/
3 

1/7/
9 

2/3/
2 

   14/22/
10 

-/2/-  -/-/3 1/3/- -/-/7 
-

/1 /3 
1/-/1   20/7/6 1/-/- 1/-/7 2/-/1 2/-/2 2/-/2 6/-/7 9/3/18 -/1/5 -/1/6 

154/117
/137 

141/64/
38 

        pro srovnání - počet vydaných rozhodnutí 1.10.2009 do 30.4.2013 / počet vydaných rozhodnutí od 1.5.2013 do 30.4.2017 / počet vydaných rozhodnutí od 1.5.2017 do 30.4.2021 
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Vymezeno k zastavění                          

část  Přerov  Předmostí  Dluhonice  Popovice  

k.ú.  Přerov  Předmostí  Dluhonice  Popovice u Přerova 

              

Plochy/funkční 

vymezení 
  

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návrh          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

Bydlení 

BR 38,70   3,19 
25,0

2 
    

20,0

5 
4,52 3,48 

11,2

3 

 8,38 

BB 132,80 0,20 16,87 8,25     1,01           

BK 5,36 10,92 29,98   13,52 2,16             

smíšené obytné S 46,34 24,99 11,15 
12,2

7 
                

občanská 

vybavenost 

OP 59,38 10,54 6,03 2,59 0,46 
12,3

3 
0,51           

OT 16,60   0,40 
11,6

6 
  4,49   1,42       2,08 

OH 9,09     0,79     0,34           

OM 6,10                       

OZ 8,78                       

výroba 

VS 215,44 52,55 9,83 6,19 0,53 
14,4

1 
2,53     1,03     

VP 6,74   28,11                   

VE   7,90             2,52       

  
VS

R 
    4,01                   

tech. infrastruktura 

TI 14,89     0,08     7,00   4,47 0,56     

TO 23,96     3,37     
14, 

04 
          

  

DP 23,37   0,39 0,96 3,75 0,23 0,23           

DL 325,92   10,49                   

DT     67,86                   

rekreace 
RR 89,26     

25,2

2 
  2,38 

11,3

0 
  1,82 3,16     

RS 10,22   21,78 2,79     0,68   0,43       

              

stav   
1032,9

5 
    

99,1

9 
    

43,6

5 
    

15,9

8 
    

přestavba     107,10     18,26     5,94         

návrh       
210,

09 
    

36,0

0 
    

12,7

2 
    

10,4

6 

změna plošného vymezení v důsledku změn Úpm za hodnocené období - 

tučně 

      

              

Uplatněno            

část  Přerov  Předmostí  Dluhonice  Popovice  

k.ú.  Přerov  Předmostí  Dluhonice  Popovice u Přerova 
              



 

Plochy/funkční 

vymezení 
  

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návrh          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

Bydlení 

BR 0,05       0,12   0,10 1,05      0,03 

BB 0,41                       

BK      0,23                 

smíšené obytné S   0,03   0,06                 

občanská 

vybavenost 

OP 1,26   0,21                   

OT 0,06             0,27         

OH                         

OM                         

OZ                         

výroba 

VS 1,28 0,09 0,88                   

VP                         

VE                         

  
VS

R 
                        

technická 

infrastruktura 

TI 0,86                      

TO     0,17                   

  

DP     0,05                   

DL 0,45                       

DT                         

rekreace 
RR 0,10                       

RS                         
              

stav   4,47     2,09     0,10           

přestavba     0,12     0,12     1,32         

návrh       1,31                 0,03 

Vymezeno k zastavění       
   

               

Lýsky  Vinary  Čekyně  Žeravice  Penčice  

Lýsky  Vinary  Čekyně  Žeravice  Penčice  

   

Popovice u Přerova, 

část       Penčičky  

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návrh          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návrh          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návrh          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návr

h          

ha 

10,95 0,33 0,27 
25,0

7 
0,36 7,42 32,96 0,98 13,65 

28,6

9 
1,36 9,65 

22,4

7 
1,18 4,65 

                              

                              

0,13           0,49     0,12 0,67 0,56 0,49 1,23   

1,40     0,30     0,,42     0,93     0,24     

  0,72               1,03           

            0,27           0,52     

                              

                              



 

4,41           2,82     2,54   1,66 4,34     

                              

                              

                              

1,05     0,01       0,27   0,02         0,05 

                9,50 5,82           

0,06     0,04                       

                              

                              

0,15     6,10     9,11     8,64     
11,9

4 
0,59   

0,90     1,13     3,87   0,53       1,16   0,49 

               

19,05     
32,6

5 
    49,52     

47,7

9 
    

41,1

6 
    

  1,05     0,36     1,25     2,03     3,00   

    0,27     7,42     23,68     
11,8

7 
    5,19 

               

Uplatně
no  

              

Lýsky  Vinary  Čekyn

ě 
  Žeravice  Penčice  

Lýsky  Vinary  Čekyně  Žeravice  Penčice  

   Popovice u Přerova, 

část 

      Penčičky  

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návrh          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návrh          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návrh          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestav

ba       

ha 

návr

h          

ha 

0,12         0,14 1,20     0,14     0,14 0,21   

                              

                              

            0,08                 

            0,03                 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                  0,35           

                              

                              



 

            0,43           0,64 0,04   

                              
               

0,12           1,74     0,49     0,78     

                          0,25   

          0,14                   

 

 

Vymezeno k zastavění  
             

Henčlov  Lověšice  Újezdec  Kozlovice   

Henčlov  Lověšice u Přerova 

Újezdec u 

Přerova  

Kozlovice u 

Přerova   
             

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

celkem      

ha 

17,56 3,16 2,97 
15,7

2 
    

34,7

2 
2,09 

39,9

5 

18,1

0 
0,93 6,60 416,36 

                        159,13 

                    0,80   62,74 

0,31     1,63 1,00   0,48     0,32 3,37 6,63 112,18 

0,41     0,34     0,15   0,52 0,46     96,59 

                    3,05   41,45 

0,21     0,36                 11,58 

                        6,10 

                        8,78 

7,96   5,90 
12,4

6 
7,99 1,02 

13,9

5 
        2,60 370,16 

              4,00         38,85 

                        10,42 

                        4,01 

3,77     0,13   1,53 0,02     0,02     33,87 

5,33                       47,98 

      4,21     0,45     1,02     34,71 

                        336,41 

          
17,2

4 
            85,10 

7,08     
15,8

2 
    

10,7

0 
    1,03     204,30 

1,03     1,22     3,76     6,56   2,16 58,71 

            2139,43 

43,66     
51,8

9 
    

64,2

3 
    

27,5

1 
    1569,23 

  3,16     8,99     6,09     8,15   165,38 

    8,87     
19,7

9 
    

40,4

7 
    

17,9

9 
404,82 

             



 

Uplatněn
o  

              

Henčlov  Lověšice  Újezdec  Kozlovice   

Henčlov  Lověšice u 

Přerova 

 Újezdec u 

Přerova 

 Kozlovice u 

Přerova 

  

             

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

stav            

ha 

přestavb

a       

ha 

návr

h          

ha 

celkem      

ha 

      0,41     0,32   0,52     1,15 5,70 

                        0,41 

                        0,23 

                        0,17 

                0,48       1,98 

                    0,04   0,37 

                         

                         

                         

0,07     0,08           0,25     2,65 

                         

                         

                         

                         

                        0,17 

                        0,40 

                         

                         

0,02           0,03   0,11       1,37 

                         

            13,46 

0,09     0,49     0,35           8,92 

                        1,81 

                1,11       2,59 



 

 

Souhrn bodu II. A) 1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu: 

 

Za dobu uplatňování Územního plánu města Přerova od nabytí jeho účinnosti v říjnu 2009 bylo 

vydáno 154 + 117 ohlášení, územních souhlasů a stavebních povolení pro celkem 271 

novostaveb. 

 

Bytových jednotek 

k datu 

 

plochy stabilizované 

 

plochy rozvojové 

(přestavbové a návrhové) 

 30.4.2013 30.4.2017 k 30.4.2021 30.4.2013 30.4.2017 30.4.2021 

 84 28 21 57 36 16 

celkem 242 

z toho tedy celkem 133 v plochách stabilizovaných a 109 v plochách rozvojových (přestavby 

a návrhových). 
 

Ze 1569,23 ha všech stabilizovaných ploch všech funkcí bylo v území, jakkoliv znovu 

využito: 

k 30.4.2013 .. 7,5 ha  +  k 30.4.2017 .. 9,4 ha  +  k 30.4.2021.. 8,92 ha ….25,82 ha celkem.  

Jedná se o proluky ve stávající zástavbě a dosud nezastavěné pozemky v zastavěném 

území, kdy tyto plochy dosud skýtají poměrně rozsáhlý potenciál. 

 

 

Ve 

vymezených 

plochách 
o rozloze /ha/ 

bylo využito 

 ha % 

 2009-2013 2013-2017 2017-2021 
2009-

2013 

2013-

2017 

2017-

2021 

2009-

2013 

2013-

2017 

2017-

2021 

přestavby 162,24 162,46 165,38 
2,03 3,98 1,81 1,25 2,45 1,09 

7,82  4,8 

návrhových 405,35 396,8  404,82 
4,57 12,32 2,59 1,12 3,11 0,64 

19,48  4,8 

 

Z výše uvedeného je možné dovodit podíl novostaveb pro jednotlivé typy ploch 

s rozdílným způsobem využití. I když uvedené hodnoty nejsou stoprocentně relevantní 

 vymezení ploch stávajících a návrhových je co do jejich výměry proměnlivý v čase, 

neboť téměř při každé změně územního plánu dochází k aktualizaci zastavěného území 

podle aktuálního katastru nemovitostí, 

 změnami územního plánu dochází ke změně podílu jednotlivých druhů funkčních ploch, 

 velký podíl povolených stavebních aktivit je realizováno přestavbami, úpravami a 

změnami využití stávajících staveb, 

je možné je považovat za vypovídající stav uplatnění územního plánu města. 

 

Na úrovni realizace městské nebo krajinné zeleně, přírodně blízkých opatření (př. 

protierozní) či realizace územního systému ekologické stability je však na územní plán 

města uplatňován sporadicky, téměř vůbec. Není tedy podporován ani rozvíjen přírodní 

potenciál území, což se projevuje v hodnocení udržitelného rozvoje území, viz kap. B). 
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2. Vyhodnocení změn podmínek 
 

Na území města Přerova se zásadně nezměnily podmínky, za kterých byl územní plán vydán. 

Došlo k vydání 1., 2B, 3 a 2A aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Vliv 

aktualizace 2A ZÚR OK je v současné době řešen probíhajícím procesem pořizování změny č. 

12 B ÚPm Přerova – vymezení rozvojové plochy zahrnující v účinném ÚPm stávající i 

návrhové plochy DL (dopravní infrastruktura-letecká doprava) a návrhovou plochu VPN 

(výroba a skladování nadmístního významu). Tady se jedná o povinné uvedení územního plánu 

města do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

Řešení změn podmínek vycházejících z 2A aktualizace ZÚR OK je do doby pořízení změny 

územního plánu města nutno respektovat při rozhodování o změnách v území – § 5 odst. 6 a § 

54 odst. 5 stavebního zákona: 

„Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a 

vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek na základě kterých byla 

územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně 

plánovací dokumentace.“ 

„Obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně 

vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze 

rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací 

následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.“ 

Předmět pořizované změny č. 12B ÚPm Přerova vychází zejména z předchozí Zprávy o 

uplatňování územního plánu města Přerova za období 2013-2017 (schválená usn. zastupitelstva 

města č. 936/32/5/2017 dne 24.10.2017) a je rovněž definován obsahy schválenými usneseními 

zastupitelstva města č. 56/3/6/2018 dne 10.12.2018 a č. 392/11/5/2020 ze dne 3.2.2020. 

 

 

3. Vyhodnocení negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 
 

V době od nabytí účinnosti a uplatňování Územního plánu města Přerova v praxi lze mluvit o 

zásadní negativních dopadech na udržitelný rozvoj území zejména nedostatečným řešením-

realizací dopravní infrastruktury – až v posledních letech dochází k naplňování územního 

plánu zejména stavbami dopravními, kdy jejich realizací se předpokládá zvýšení 

potenciálu města – lepší dostupnost území a komfortnější průjezd hlavními státními a 

krajskými silnicemi. Klíčovou stavbou přesto zůstává poslední etapa dálnice – stavba 

0136, která je klíčovou k dostupnosti rozvojových lokalit města vymezených pro výrobu, 

skladování a služby, zejména pak nadregionální rozvojové plocče v blízkosti letiště. 

 

Důsledkem je i vývoj počtu obyvatel za dobu od zahájení pořizování územního plánu vždy k 1. 

lednu 

2005   - 46 837    2011   - 44 361    2017   - 43 689    

2006   - 46 854     2012   - 44 893             2018   - 43 358   

2007   - 46 929    2013   - 44 671     2019   - 42 937      

2008   -  46 844        2014   - 44 365     2020   - 42 587   

2009   - 46 346        2015   - 44 161   
2021   - 42 096 

2010   - 45 975      2016   - 43 870   
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4. Plocha, ve které je rozhodování podmíněno vydáním regulačního plánu 
 

Pořízení regulačního plánu vyplývalo z Územního plánu města Přerova. Bylo navrženo pro 

plochu rekreace a sportu v přírodním prostředí v prostoru mezi parkem Michalov a Žebračkou, 

v mimořádně cenném území mezi přírodními segmenty s vysokým stupněm ochrany a 

stanovení závazných regulativů bylo nezbytné pro ochranu přírodních a kulturních hodnot 

tohoto prostředí. Účelem bylo zamezit případnému rozhodování v území bez podrobného 

prověření možností jeho využití. RP Michalov-Žebračka byl vydán usn. zastupitelstva města č. 

261/7/5/2019 dne 27.12.2019 a předcházelo mu vydání změny č. 2 ÚPm Přerov z jeho řešení 

vyplývající usnesením č. 1063/36/5/2018 dne 19.2.2018. 
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B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 

podkladů obce s rozšířenou působností (ORP) 
 

 

 

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) ORP Přerov pořizuje orgán územního plánování 

v souladu s ustanoveními § 25-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění. ÚAP jsou soustavně aktualizovány průběžně 

získávanými údaji o území a každé 4 (dříve 2) roky pořízena jejich úplná aktualizace.  

V současné době je aktuálně k XII. 2020 hotovena 5. aktualizace ÚAP ORP Přerov. Problémy 

k řešení v územním plánu města v ní vymezené (graficky ve výkrese problémů, list 2): 

 
I. Rozbor udržitelného rozvoje,  kap. G  ÚAP ORP Přerov … problém k řešení z nadřazené ÚPD – 

Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

Identif

ikace  typ problému 
 

popis problému 
význam 

problému 

původ 

problému  

časový 

horizont  
dopad  

poznámka 

 

U3 urbanistický/

využití 

území  

návrh strategické 

průmyslové zóny 

Přerov - Bochoř  

nadmístní  obec krátkodobý ÚPD 

obce 

součástí 

pořizované 

změny č. 12B 

ÚPm Přerova  

II. Karty obcí – Přerov 

identi

fikace 
typ problému  popis problému  

význam 

problému  

původ 

problému  

časový 

horizont  

poznámka 

 

U3 urbanistický/ 

využití území 

návrh strategické 

průmyslové zóny 

Přerov-Bochoř 

nadmístní obec krátkodobý součástí pořizované 

změny č. 12B ÚPm 

Přerova 

D4 dopravní realizace dálnice a 

průjezdní komunikace 

I/55 

nadmístní SWOT dlouhodobý problém k realizaci*  

 

ŽP2 životní prostředí/ 

krajina 

realizace JZ obchvatu nadmístní obec dlouhodobý problém k realizaci*  

ŽP6 životní prostředí/ 

krajina 

řešení protipovodňové 

ochrany  

nadmístní SWOT dlouhodobý problém k realizaci*  

 

ŽP7 životní prostředí/ 

krajina 

realizace ČOV a 

kanalizace (Čekyně, 

Lýsky) 

dlouhodobý obec dlouhodobý problém k realizaci*  

 

ŽP8 životní prostředí/ 

krajina 

zvýšené riziko eroze 

zemědělské půdy - 

svažité pozemky 

(Čekyně, Penčice, 

Předmostí, Újezdec, 

Vinary, Žeravice) 

místní Územní 

studie 

krajiny Ol. 

kraje 

krátkodobý obecně definovaný 

problém  

 

ŽP11  

 

životní prostředí/ 

krajina  

 

ohrožení zastavěného 

území lokální 

záplavou (Penčice, 

Žeravice) 

místní  

 

SWOT  

 

dlouhodobý  

 

 

problém k řešení v 

podrobnější 

projektové 

dokumentaci  

* Problém k realizaci - problém již byl zcela nebo částečně zohledněn v územním plánu obce a nyní by měla přijít 

samotná příprava realizace pro vyřešení problému nebo jeho omezení 

 

Dále jsou v ÚAP ORP Přerov vymezeny hodnoty území. Kromě kulturních a přírodních hodnot 

chráněných legislativou jsou vymezeny kulturní hodnoty, které přispívají k charakteristickým 

městským a krajinným kompozicím. Tyto hodnoty z 5. aktualizace ÚAP ORP Přerov jsou 

koncepcí ÚP města Přerova respektovány.  

 
27 



 

III. Z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek jednotlivých pilířů ÚAP ORP 

Přerov vyplývá zařazení správního území města Přerova do kategorie 2a, tzn., že pilíře 

nejsou zcela vyvážené. V případě Přerova se jedná o slabý sociální pilíř, tedy označeno 

jako kategorie 2a (ze škály 1-4):  

 

Přírodní pilíř 
pro příznivé životní 

prostředí 

(příroda a krajina, vodní 

režim a horninové 

prostředí, kvalita životního 

prostředí, zemědělský 

půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkcí 

lesa) 

Sociální pilíř 
soudržnost společenství 

obyvatel 

(širší územní vztahy, 

prostorové a funkční 

uspořádání území, struktura 

osídlení, sociodemografické 

podmínky a bydlení, kvalita 

životního prostředí, občanská 

vybavenost včetně její 

dostupnosti a veřejná 

prostranství, dopravní a 

technická infrastruktura 

včetně jejich dostupnosti, 

rekreace a cestovní ruch, 

bezpečnost a ochrana 

obyvatel) 

Hospodářský pilíř 
pro hospodářský rozvoj 

(širší územní vztahy, 

struktura osídlení, dopravní 

a technická infrastruktura 

včetně jejich dostupnosti, 

ekonomické a hospodářské 

podmínky, rekreace a 

cestovní ruch) 

Kategorie 

+ - + 2a 

Indikátory k jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje území byly přiřazené dle metodiky Hodnocení rozboru 

udržitelného rozvoje území obcí Olomouckého kraje 2020  

 
Ze SWOT analýzy, která byla podkladem pro hodnocení vyváženosti územních podmínek: 

SILNÉ STRÁNKY: 

- město jako centrum ORP a rozvojové oblasti RO1 (dle ZÚR OK) a dopravní uzel střední 

Moravy; zastoupení výrobní funkce; spádová občanská a technická vybavenost (nemocnice, 

střední školy, sportovní zařízení, hasičská zbrojnice, ČOV, Policie, …); zvláště chráněná 

krajinná území; kvalita ZPF; průměrný vyšší stupeň vzdělání; vysoký podíl trvale 

obydlených domů; cyklotrasa; vysoký počet podnikatelských subjektů a velkých 

průmyslových podniků 

SLABÉ STRÁNKY: 

- záplavové území řeky Bečvy; překračování imisních limitů; nízký stupeň ekologické 

stability; malý podíl vodních ploch, zemědělské půdy a lesa; železnice coby bariéra; zatížení 

tranzitní dopravou; vysoký index stáří; bydlení pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé 

obyvatelstvo; cyklotrasy po silnicích; nadprůměrná nezaměstnanost; zrušení vojenské 

základny; nevhodná vzdělanostní a profesní struktura obyvatel po restrukturalizace 

průmyslové výroby  
PŘÍLEŽITOSTI: 

- dobudování dálnice D1 - převedení tranzitní dopravy, optimalizace průjezdní komunikace 

I/55 a dokončení modernizace železničních koridorů; snížení emisí ve městě po dostavbě 

MÚK Předmostí, tzv. průpichu města a dálnice D1; realizace strategické rozvojové plochy 

letiště Přerov a logistického centra; revitalizace prostranství panelových sídlišť; protierozní 

opatření, výsadba krajinné zeleně včetně ÚSES; realizace přeložky silnice II/434; 

podporovat rozvoj podnikání jako způsob zvyšování počtu pracovních příležitostí v obci; 

podpora stabilizace mladých lidí; rozvoj péče o seniory; zlepšování celkového prostředí 

měst, obnova a budování zázemí pro volný čas; využití potenciálu naleziště lovců mamutů 

a osobnosti Jana Ámose Komenského; budování cyklostezek a cyklistických pruhů pro 

zlepšení napojení místních částí i okolních obcí  

HROZBY: 

- záplavy; úbytek a stárnutí obyvatelstva; nebezpečí přeměny bytového fondu pro jiné účely; 

růst nezaměstnanosti a odliv mladých lidí  
28 



 

 

ÚAP ORP Přerov spolu s dalšími ÚAP ORP Olomouckého kraje jsou podkladem pro 

zpracování Územně analytických podkladů Olomouckého kraje (ÚAP OK) v souladu s ust. § 

29 stavebního zákona. 5. aktualizace ÚAP OK byla schválena usnesením č. UZ/6/59/2017 

Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18.9.2017. Problémy k řešení z nich vyplývající jsou 

shodné s výše uvedenými nadmístními.  
 

 

 
Informativně:          Zařazení obce dle územních podmínek v jednotlivých pilířích  

 Územní podmínky 

Vyváženost vztahu územních 

podmínek Kategorie 

zařazení 

obce 

Pro soudržnost 

společenství 

obyvatel území 

Pro hospodářský 

rozvoj 

Pro příznivé 

životní prostředí 

S H E Dobrý stav Špatný stav 

1 + + + S, H, E Žádné 

2a - + + H, E S 

2b + - + S, E H 

2c + + - S, H E 

3a - - + E H, S 

3b - + - H E, S 

3c + - - S E, H 

4 - - - žádné E, H, S 
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C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 

 

Politika územního rozvoje České republiky (dále PÚR ČR) byla schválená usnesením č. 561 

Vlády České republiky ze dne 17.5.2006, tj. na základě návrhu ´nového´ stavebního zákona. 

Řádným legislativním potvrzením její koncepce bylo schválení PÚR ČR usnesením č. 929 

Vlády České republiky ze dne 20.7.2009. Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla schválené usnesením 

vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276, aktualizace č. 2 PÚR ČR byla usnesením vlády ze dne 2. 

září 2019 č. 629, aktualizace č. 3 PÚR ČR byla schválená usnesením vlády ze dne 2. září 2019 

č. 630 a aktualizace č. 5 PÚR ČR byla schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833. 

Za dobu PÚR ČR uplatňování vůči územnímu plánu města jsou stále definovány požadavky na 

upřesnění vymezení strategické plochy Přerov v blízkosti sjezdu z dálnice D1 a silnice II/434 a 

záměr přestavby vedení 400kV Krasíkov-Prosenice na dvojité (vymezení a řešení územních 

souvislostí bylo předmětem aktualizace č. 2A ZÚR OK). Soulad s PÚR ČR je v současné době 

řešen změnou č. 12B ÚPm Přerova. 

 

 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále ZÚR OK) vydány usnesením č. 

UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 22.2.2008 byly aktualizovány a 

vydány usnesením č. UZ/19/44/2011 Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 22.4.2011.  

Aktualizace č. 1 ZÚR OK byla vydána usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. 

j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), aktualizace č. 2b ZÚR OK byla vydána usnesením 

č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), 

aktualizace č. 3 byla vydána usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 

24792/2019 (účinnost 19. 3. 2019) a aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 

9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019). 

Z poslední aktualizace pak vyplývá pro ÚPm Přerova požadavek na upřesnění vymezení 

strategické plochy Přerov v blízkosti sjezdu z dálnice D1 a silnice II/434 a záměr přestavby 

vedení 400kV Krasíkov-Prosenice na dvojité. Soulad se ZÚR OK je v současné době řešen 

změnou č. 2B ÚPm Přerova. 

 

Lze tedy konstatovat, že současný právní stav územního plánu města není plně v souladu 

s nadřazenými nástroji územního plánování. Tzn., že ze strany města je nutné dostát 

povinnosti stanovené ust. § 5 odst. 6 a § 54 odst. 5 stavebního zákona, viz str. 6. K tomu 

vede právě pořízení změny č. 12B ÚPm Přerova. 
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D) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona.                

 
 

Nemožnost využití vymezené zastavitelné plochy nebylo dosud v žádném případě vyloženě 

prokázáno. K využívání zastavitelných ploch dochází na plochách rozdílného způsobu využití 

jen v minimální míře. Ani z předpokladu demografického vývoje města nevyplývá potřeba 

stanovení nové bilance potřeby rozvojových ploch a vymezení dalších.  
 

Z vyhodnocení využití zastavěných a zastavitelných a ploch vyplývá, že co rozlohy má město 

dostatek dosud nevyužitých zastavitelných ploch (viz tabulky v odd. A). 

 

V období od 30.4.2017 byly u pořizovatele evidovány další požadavky na vymezení nových 

zastavitelných ploch či změny využití ploch již vymezených: 

 
Žádost/podnět č.j.  

ze dne 
předmět žádosti Řešení – důvod 

Strategický plán 

územního 

a ekonomického 

rozvoje statutárního 

města Přerova pro 

období 2021-

2027_bod 3.1.2 

 

Jednoznačné definování jednoduchých 

a čitelných regulativů pro vybraná 

území města – doplnění definice 

urbanistických a architektonických 

zásad pro dílčí území (např. určení 

charakteru zástavby pro místní části, 

určení zásad uliční a stavební čáry pro 

místa s prolukami, určení obecných 

principů urbanistického uspořádání 

uličních prostor pro rozvojové lokality 

např. včetně zahrnutí požadavku na 

výsadbu liniové zeleně v rámci uličního 

profilu apod. Řešit změnami nebo 

novým územním plánem. 

ÚP je možné aktualizovat, 

doplnit či upravit jeho změnou 

projednanou v souladu se 

stavebním zákonem (§ 55odst. 

1) stavebního zákona). Pro 

pořízení nového návrhu 

územního plánu neexistuje 

racionální důvod, např. změna 

základní koncepce území města, 

… 

V souladu s uvedeným 

ustanovením lze pořídit nový 

návrh územního plánu nebo jeho 

změny. Vydaný územní plán 

nelze zrušit usnesením 

zastupitelstva. K řízení o zrušení 

opatření obecné povahy nebo 

jeho části jsou příslušné krajské 

soudy rozhodující ve správním 

soudnictví, příp. NSS v rámci 

kasační stížnosti. **) 

MMPr/096924/2021 

13.5.2020 

změna vymezení p.č. 263 k.ú. Penčice 

z plochy zemědělské na bydlení 

rodinné  

 

vyhodnoceno pořizovatelem 

negativně – pořízení změny 

nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 

stavebního zákona *) **) 

MMPr/014349/2021 

28.1.2021 

 

změna vymezení p.č. 441/1, 441/5 k.ú. 

Lověšice u Přerova z plochy krajinné 

zeleně (ÚSES_BC) na plochu pro 

bydlení rodinné  

vyhodnoceno pořizovatelem 

negativně – pořízení změny 

nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 

stavebního zákona *) ***) 



 

MMPr/043762/2021 

16.3.2021 

změna vymezení části p.č. 5725/5 k.ú. 

Přerov z veřejně z plochy zemědělské 

na plochu krajinné zeleně a ÚSES 

návrh IP po východním okraji 

pozemku – navazující ÚSES 

Želatovic 

MMPr/103498/2021 

2.6.2021 

změna vymezení p.č. 881/3 k.ú. 

Újezdec u Přerova z plochy zemědělské 

na plochu pro rekreaci rodinnou 

vyhodnoceno pořizovatelem 

negativně – pořízení změny 

nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 

stavebního zákona *)  

MMPr/111846/2021 

9.6.2021 

změna vymezení p.č. 338, 438/1, 438/2, 

438/3, 439/2, 441/1, 441/4, 441/5, 

441/6, 442/1, 442/2 a 442/3 k.ú. 

Lověšice u Přerova z plochy krajinné 

zeleně (ÚSES_BC) na plochu smíšenou 

obytnou 

částečně shodné s 014349/2021 

- vyhodnoceno pořizovatelem 

negativně – pořízení změny 

nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 

stavebního zákona*) ***) 

MMPr/146505/2021 

22.7.2021 

změna vymezení části p.č. 25/1 k.ú. 

Popovice u Přerova z plochy rodinné 

rekreace na bydlení rodinné 

**)  

MMPr/155537/2021 

2.8.2021 

- změna vymezení p.č. 608 v k.ú. 

Čekyně z plochy bydlení rodinného na 

protipovodňové opatření … z podnětu 

vodoprávního úřadu podpořeného 

odborem MAJ a komisí pro místní část 

**) 

MMPr/160421/2021 

9.8.2021 

 

 

 

souvisí s  

MMPr/028211/2017 

27.2.2017 

MMPr/074925/2015 

4.5.2015 

MMPr/006163/2015 

10.1.2015 

MMPr/107090/2014 

4.9.2014 

MMPr/119828/2011 

30.8.2011 

změna vymezení p.č. 690 v k.ú. Čekyně 

z plochy zemědělské na plochu pro 

bydlení rodinné  

 

 

změna vymezení bezprostředně 

sousedícího p.č. 798/2 v k.ú. Čekyně 

z plochy zemědělské na plochu pro 

bydlení rodinné 

vyhodnoceno pořizovatelem 

negativně – pořízení změny 

nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 

stavebního zákona *) **) 

zamítáno se stejným 

odůvodněním 

MMPr/179504/2021 

3.9.2021 

změna vymezení p.č. st. 167/1 

Předmostí z plochy hromadné rekreace 

a sportu na plochu pro bydlení bytového  

**) 

MMPr/102548/2016 

9.8.2016 

změna vymezení p.č. 124/1 k.ú. 

Popovice u Přerova z plochy rodinné 

rekreace na bydlení rodinné – žadatel 

uvedl horizont realizace cca 15 let 

vyhodnoceno pořizovatelem 

negativně – pořízení změny 

nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 

stavebního zákona *) **) 

Podněty uplatněné během projednání ZOU 

MMPr/209846/2021 Na základě přijaté Adaptační strategie 

města na změnu klimatu - možnost využití 
 



 

13.10.2021 pozemků města v lokalitě u Hvězdárny pro 

možné vymezení a realizaci prvků ÚSES, 

ve smyslu přesunu na pozemky města - viz 

přiložené obrázky. 

uplatněno již jako 

MMPr/096924/2021 

13.5.2020 

změna vymezení p.č. 263 k.ú. Penčice 

z plochy zemědělské na bydlení 

rodinné … žadatel při osobním jednání 

projevil zájem o samostatné pořízení 

změny s příslibem plné úhrady nákladů 

s pořízením spojených 

v případě plné úhrady nákladů 

spojených s pořízením změny 

žadatelem v souladu s ust. § 46 

stavebního zákona bude tato 

pořizována samostatným 

postupem a vymezení ploch 

nových bude podmíně-

no přehodnocením lokalizace 

ploch již vymezených viz**) 

*) § 55 odst. 4 stavebního zákona (po novele č. 350/2012 Sb. § 55 odst. 4): ´Další zastavitelné 

plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již 

vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.´ 

**) Jedná se o žádosti dlouhodobě u pořizovatel opakované či dotazované – pozemky 

v lokalitách vhodných k vymezení pro bydlení rodinné. V místních částech Penčice, Čekyně a 

Popovice je vhodná revize vymezených návrhových ploch - ke změně lokalizace se již 

nevztahuje institut § 102 stavebního zákona (nárok na náhradu nenáleží za změny v území po 

uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebylo-li na pozemcích vydáno rozhodnutí 

o umístění stavby nebo územní souhlas nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva). Pořizovatel 

doporučuje pořízení změny územního plánu spočívající v přehodnocení lokalizace ploch již 

vymezených a žádostem vyhovět.  

V případě, že bude schválen Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 

města Přerova pro období 2021-202, resp. jeho bod 3.1.2, bude součástí změny vyplývající 

z této zprávy o uplatňování i návrh na definování jednoduchých a čitelných regulativů pro 

vybraná území města – doplnění definice urbanistických a architektonických zásad pro dílčí 

území (např. určení charakteru zástavby pro místní části, určení zásad uliční a stavební čáry pro 

místa s prolukami, určení obecných principů urbanistického uspořádání uličních prostor pro 

rozvojové lokality např. včetně zahrnutí požadavku na výsadbu liniové zeleně v rámci uličního 

profilu apod. 

***) Lokalita u silnice III/0557 je vymezena pro krajinnou zeleň jako součást územního 

systému ekologické stability /ÚSES/. Žádost komise pro místní část byla pořizovatelem 

postoupena k vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, který vydal toto vyjádření: 

„… plocha BC musí být v případě změny plnohodnotně nahrazena jinou vhodnou plochou o 

min. stejné výměře v návaznosti na biokoridor vodoteče při dodržení požadovaných parametrů 

na vzdálenost biocenter dle platné metodiky pro tvorbu ÚSES …problém by měl posoudit a 

pokusit se najít řešení oprávněný projektant ÚSES, v opačném případě bude nutné plochu LBC 

(lokálního biocentra) ponechat beze změny.“ 

Pořizovatel doporučuje prověření možnosti oboustranné zástavby ulice U Sokolovny změnou 

územního plánu za podmínek stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny.  

 

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch tedy není prokázána ani dle současného 

zájmu o výstavbu v návrhových lokalitách ani z hlediska poklesu demografických údajů. Je 

navrženo vymezení nových zastavitelných ploch v místních částech Penčice a Čekyně za 

předpokladu vypuštění jiných zastavitelných ploch (bez navýšení současné rozlohy 

vymezených ploch), u kterých není prokázána žádná investice od doby 5 let od vydání 

územního plánu tedy od r. 2004. 
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E) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 

změny. 

 
 

Na základě zprávy o uplatňování bude pořizována změna Územního plánu města Přerova; 

pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny: 
 

Hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu změny územního plánu 

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 

změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; 

tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na 

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

Předmětem změny územního plánu bude: 

* Doplnění definice urbanistických a architektonických zásad pro dílčí území - určení 

charakteru zástavby pro místní části, určení zásad uliční a stavební čáry pro místa s 

prolukami, určení obecných principů urbanistického uspořádání uličních prostor pro 

rozvojové lokality např. včetně zahrnutí požadavku na výsadbu liniové zeleně v rámci 

uličního profilu apod., tedy řešení dílčích území s prvky regulačního plánu. 

* V místních částech Penčice, Čekyně a Popovice revize vymezených návrhových ploch 

- ke změně lokalizace se již nevztahuje institut § 102 stavebního zákona (nárok na 

náhradu nenáleží za změny v území po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního 

plánu nebylo-li na pozemcích vydáno rozhodnutí o umístění stavby nebo územní 

souhlas nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva), a vymezení ploch nových podle bodu 

D) zprávy o uplatňování. 

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 

a možnosti jejích změn 

Beze změny. 

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách 

je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 

odst. 5 stavebního zákona 

V místní část Lověšice podle bodu D) zprávy o uplatňování. 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prověřit 

     Beze změny. 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 

a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

    Beze změny. 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 

dohody o parcelaci 

    Beze změny. 

e) případný požadavek na zpracování variant řešení 

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

    Beze změny. Dokumentaci je v grafické části Odůvodnění doplnit o schémata 

v podrobnějším měřítku pro vymezení dílčí území viz. bod a) 1. tohoto zadání 
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g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území 

    Beze změny. 

Shora uvedené body zahrnují 

1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje, 

2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem, 

3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů, 

4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a 

veřejností. 

Změna bude v souladu s ust. § 554 stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. 

 

Tato změna bude pořizována na základě usnesení zastupitelstva města o jejím schválení 

v souladu s ust. stavebního zákona a za podmínky rozpočtového opatření. 

 

Případné další změny územního plánu města budou pořizovány s podmínkou schválení jejich 

pořízení zastupitelstvem města samostatným postupem za respektování účelnosti a rentability 

jejich pořízení, viz III. Závěr a za podmínky rozpočtového opatření. 

 

Součástí pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu není podnět Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské 

Pomoraví. budou zastupitelstvu předložen samostatně po jejich vyhodnocení. Pro zkrácený 

postup pořízení je nutné doložit stanovisko podle § 55 a SZ (stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k 

navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu 

ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů 

na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí). V tomto případě se předpokládá vypracování SEA - posouzení vlivů 

koncepce na životní prostředí, jako součást dokumentace změny územního plánu a zkrácené 

pořízení změny územního plánu je tedy vyloučeno a orgán územního plánování doporučuje 

pořízení samostatným postupem. 

 

 

 

 

F) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 

požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 

významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
 

Navrhovaná změna územního plánu, nebude podléhat vyhodnocení vlivů návrhu změny 

územního plánu na udržitelný rozvoj území, vlivů na životní prostředí a na evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast (§ 55 odst. 3 stavebního zákona). 
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G) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 

zpracování variant vyžadováno. 

Neuplatňuje se. 
 

 

H) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených 

pod písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje 

koncepci územního plánu. 
 

Neuplatňuje se. Důvodem pro pořízení nového územního plánu může být změna takových 

podmínek v území, které zásadním způsobem zasahují do stanovené koncepce rozvoje území 

obce. Z vyhodnocení je zřejmé, že nedošlo ke změně podmínek na základě kterých byl ÚPm 

Přerova vydán. 
 

 

I) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 

na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 

plánu zjištěny. 
 

Neuplatňuje se. Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu města nebyly negativní dopady 

hodnoceného období na udržitelný rozvoj území zjištěny.  

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek jednotlivých pilířů byly zjištěny v rámci 

zpracování ÚAP ORP, viz kap. B) III. Eliminace uvedených negativních vlivů je dočasně 

ošetřena Opatřením obecné povahy o stavební uzávěře vydané radou města dne 19.1.2015 

s účinností od 15.1.2015 pro celé území města, kterým se zakazují stavební činnosti pro stavby 

ubytovacích zařízení, kdy výjimku může udělit rada města v souladu s ust. § 99 odst. 3 

stavebního zákona. 

Z posledního stanoviska Odboru sociálních věcí a školství MMPr ze dne 12.5.2020: 

„Odbor SVS nadále trvá na stanovisku z roku 2014. 

Vzhledem k tomu, že v současné době nemá Česká republika platný právní předpis o sociálním 

bydlení, není v tuto chvíli koncepce sociálního bydlení nijak centralizovaná. Nicméně město 

Přerov má v současné době nastavenou funkční bytovou politiku, která spočívá v prostupném 

systému bydlení od sociálních bytů, přes dostupné byty až po byty pronajímané přes výběrová 

řízení. Město Přerov má také dostatečnou kapacitu bytů v domech zvláštního určení a má 

nastavený a využívaný systém krizového bydlení pro případ potřeby zejména ohrožených skupin 

občanů města Přerova.“ 

Pořízení změny č. 3 vychází z potřeby regulace vzniku dalších nežádoucích ubytovacích 

zařízení. Pokračování na pořízení změny je přímo odvislé od rozhodnutí města o dalším využití 

objektů viz. kap. I.1. a případné změně stanoviska Odboru sociálních věcí a školství MMPr. 
 

 

J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
 

Na základě vyhodnocení uplatňování ÚPm Přerova od doby jeho vydání a také na základě 

vyhodnocení souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací uvedeného v kap. C této 

zprávy není shledán žádný důvod či vznesen návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje v platném znění. 

Pro další aktualizaci ZÚR OK doporučení použití v ÚPm Přerova upřesněných tras silničního 

skeletu s vědomím, že koncepce dopravy na úrovni řešení ZÚR nebude ovlivněna. 
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IV. Závěr 

 

Z vyhodnocení uplatňování územního plánu vyplývá: 

- že využívání zastavitelných ploch je poměrně pomalé; nutno ovšem zdůraznit, že 

využívání stagnujících stávajících a přestavbových ploch je naopak docela intenzivní; 

příkladem je zejména plocha bývalých „Želatovských kasáren“ a intenzivnější využití 

ploch na jihu města mezi komunikacemi ul. Gen. Štefánika a ul. 9. května, bývalého 

areálu výstaviště, ….; značná část nové výstavby je uplatňována formou 

zintenzivňování využití území - dostavbou proluk, rekonstrukcí nevyužívaných 

objektů a areálů a změnou jejích využití v souladu s ÚP 

- že územní plán je naplňován zejména v oblasti dopravy, která je jednou ze základních 

podmínek možnosti rozvoje města, dostupnosti rozvojových ploch nadregionálního 

významu 

- není nutné pořízení změny územního plánu města Přerova, která uvede změnu 

územního plánu do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací – v současné 

době je pořizována změna č. 12B, která soulad řeší –, rozvojovou lokalitu v ZÚR OK 

jedná se o JZ oblast od navrhované dálniční křižovatky Přerov-západ zahrnují i plochu 

letiště a doplnění výčtu veřejně prospěšných staveb o modernizaci koridorové tratě č. 

270 (v ZÚR OK označena D64) a vymezení koridoru pro přestavbu vedení 400kV 

Krasíkov – Prosenice na dvojité (přestavba stávajícího vedení na dvojité – na 

společných stožárech, v ZÚR OK označena E18) 

- že návrh na pořízení změny územního plánu města podle bodu E) Pokyny … má 

charakter lokálního přehodnocení vymezení ploch zejména pro rodinné bydlení a 

upřesnění regulativů zástavby v dílčích oblastech a prolukách 

- že pořízení změny č. 3 je závislé mmj. na vydání legislativního předpisu o sociálním 

bydlení 

- rozsah vymezení plochy pro dopravu (pro dálnici D1) bude spolu s další změnou 

územního plánu upraven v souladu s novým územním rozhodnutím (pořízení změny je 

již zastupitelstvem města schváleno v rámci schválení ZOU 2017-2021; nebylo 

zahrnuto do změny č. 12b z důvodu probíhající změny územního rozhodnutí a 

soudních řízení) 

 

Návrh Zprávy o uplatňování ÚPm Přerova za období 1.5.2017 do 30.4.2021 podléhá ve smyslu 

ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, přiměřenému postupu pořízení a projednání 

podle ust. § 47 odst. 1 až 4. 

  

Příslušným ke schválení zprávy o uplatňování územního plánu je dle ust. § 6 odst. 5 písm. e) 

cit stavebního zákona Zastupitelstvo města Přerova.  
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