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Soupis změn, oprav a úprav: 
(základními podklady pro zpracování změny č. 12b je Územní plán města Přerova v platném znění, digitální katastrální mapa k 30.9.2020 a ÚAP Přerov 
11.2016) 
 

 Předmět změny  Popis změny Podklad  

A. Změny vyplývající z aktualizace 2a a 2b ZÚR Olomouckého kraje  

A1 

záměr rozšíření letiště 
 

Změna respektuje účinnou Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, která nabyla účinnosti dne 19. 5. 2017, kde je záměr 
vymezen jako součást strategické plochy Přerov (v rozvojové oblasti 
nadmístního významu RO1 Přerov, bod 7.3.1.1.text. části ZÚR OK) v blízkosti 
sjezdu dálnice D1 a silnice II/434;  
V ÚPm je záměr součástí nově vymezené plochy VSL - smíšené plochy 
občanského vybavení, výroby a letecké dopravy § 6, 9, 11, 12 vyhl. č. 
501/2006 Sb. 

 aktualizace 2a a 2b Zásad 
územního rozvoje Olomouckého 
kraje; 
 

Návrhová plocha letecké dopravy 01-1.17-DL/4,97 změněna na návrhovou 
smíšenou plochu občanského vybavení, výroby a letecké dopravy 01-1.17-
VSL/4,97. 
Návrhová plocha letecké dopravy 01-1.57-DL/5,56 změněna na návrhovou 
smíšenou plochu občanského vybavení, výroby a letecké dopravy 01-1.57-
VSL/5,56. 
Důvodem změny je zachování koncepce řešení, původně plochy tvořily 
zázemí k letišti (parkoviště), nyní budou využity pro plochu VLS, kdy 
parkování bude řešit každý investor v souladu s ust. stavebního zákona. 
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A1 

 
vymezení změny využití strategické plochy 
kraje v jihozápadní části území města 
v souladu s bodem 7.3.1.1. - zejména pro 
oblast výroby, zpracovatelského průmyslu, 
center strategických služeb, průmyslu 
vyspělých technologií, technologických center 
a center vytvářející pracovní místa v oborech 
vědy a výzkumu 

Stabilizovaná plocha letecké dopravy 01-270-DL/320,86 změněna na 
přestavbovou smíšenou plochu občanského vybavení, výroby a letecké dopravy 
01-2.83-VSL/320,86. 
Stabilizovaná plocha letecké dopravy 01-336-DL/3,8 změněna na přestavbovou 
smíšenou plochu občanského vybavení, výroby a letecké dopravy 01-2.84-
VSL/3,8. 
Změna ÚPm respektuje účinnou Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, která nabyla účinnosti dne 19. 5. 2017: 
V ÚPm je vymezena jako plocha VSL - smíšené plochy občanského 
vybavení, výroby a letecké dopravy § 6, 9, 11, 12 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Stabilizovaná smíšená plocha občanského vybavení a výroby 01-230-VS/0,74 
změněna na přestavbovou smíšenou plochu občanského vybavení, výroby a 
letecké dopravy 01-2.85-VSL/0,74. 
Stabilizovaná plocha smíšená plocha občanského vybavení a výroby 01-238-
VS/0,72 změněna na přestavbovou smíšenou plochu občanského vybavení, 
výroby a letecké dopravy 01-2.86-VSL/0,72. 
Stabilizovaná plocha zemědělská změněna na návrhovou smíšenou plochu 
občanského vybavení, výroby a letecké dopravy 01-1.90-VSL/3,41. 
Návrhová plocha výroby a skladování nadregionálního významu 01-1.82-
VPN/59,54 změněna na návrhovou plochu 01-1.82-VSL/59,54. 

 aktualizace 2a a 2b Zásad 
územního rozvoje Olomouckého 
kraje; 
 

A2 

doplnění výčet veřejně prospěšných staveb o 
modernizaci koridorové tratě č. 270 v ZÚR 
označena D64 
 

Změna respektuje účinnou Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, která nabyla účinnosti dne 19. 5. 2017: 
V textové i grafické části změny ÚPm kap. B.7.1. je vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba D.5.4. modernizace koridorové trati č. 270. 

 

A3 

Aktualizace č. 2a ZÚR se vůči ÚPm Přerova 
dotýká kromě upřesnění textu, zpřesnění 
názvů či pojmenování záměrů také vymezení 
koridoru pro přestavbu vedení 400kV 

Krasíkov-Prosenice na dvojité v ZÚR OK 
označena E18 

Změna respektuje účinnou Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, která nabyla účinnosti dne 15.11.2019: 
V textové i grafické části změny ÚPm kap. B.7.1. je vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba - přestavba vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice na dvojité 

(přestavba stávajícího vedení na dvojité – na společných stožárech). 

B. Požadavky vyplývající ze schválené zprávy o uplatňování 

B 

Revize katastru nemovitostí ve vztahu 
k vymezeným plochám veřejně přístupného 
prostranství a předkupního práva podle § 101 

Aktualizace vymezení předkupního práva podle § 101 a podle přijatých usnesení 
zastupitelstva města k jeho využití je provedena v textové části změny ÚPm 
kap. B.8. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje 
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stavebního zákona – při digitalizaci katastru 
nemovitostí, dělení pozemků či pozemkových 
úpravách. 

 
 
 

 
 
 
 

C1 

Změna přestavbové plochy smíšené obytné na 
stabilizovanou plochu smíšenou obytnou 

Na základě průzkumu a obsahu změny č. 12b ÚPm byla plocha vzhledem 
k intenzivnímu využití přestavbové plochy přeřazena do stabilizovaných ploch. 
Změna plochy přestavbové plochy smíšené obytné 01-2.16-S/11,01 (území 
bývalých kasáren na ul. Želatovská) na stabilizovanou plochu smíšenou obytnou 
01-343-S/11,01. 

 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje a průzkum 
jednotlivých lokalit 

C2 

Změna přestavbové plochy občanského 
vybavení a výroby na stabilizovanou plochu 
občanského vybavení a výroby. 

Na základě průzkumu a obsahu změny č. 12b ÚPm byla plocha vzhledem 
k intenzivnímu využití přestavbové plochy přeřazena do stabilizovaných ploch. 
Změna přestavbové plochy občanského vybavení a výroby 01-2.10-VS/1,48 
(Den Braven s.r.o.) na stabilizovanou plochu občanského vybavení a výroby 01-
344-VS/1,48. 

 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje a průzkum 
jednotlivých lokalit 

C3 

Změna přestavbové plochy občanského 
vybavení a výroby na stabilizovanou plochu 
občanského vybavení a výroby. 

Na základě průzkumu a obsahu změny č. 12b Úpm byla plocha vzhledem 
k intenzivnímu využití přestavbové plochy přeřazena do stabilizovaných ploch. 
Změna přestavbové plochy občanského vybavení a výroby plocha 01-2.47-
VS/3,37 (pivovar) na stabilizovanou plochu občanského vybavení a výroby 01-
345-VS/3,37. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje a průzkum 
jednotlivých lokalit 

C4 

Změna přestavbové plochy občanského 
vybavení a výroby na stabilizovanou plochu 
občanského vybavení a výroby. 

Na základě průzkumu a obsahu změny č. 12b ÚPm byla plocha vzhledem 
k intenzivnímu využití plochy přeřazena do stabilizovaných ploch.  
Změna přestavbové plochy 01-2.29-VS/4,17 (areál ČSAD) na 01-346-VS/4,17 a 
03-2.05-VS/3,97 (DEK stavebniny) na stabilizovanou plochu občanského 
vybavení a výroby 03-053-VS/3,97. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje a průzkum 
jednotlivých lokalit 

C5 

Změna přestavbové plochy občanského 
vybavení a výroby na stabilizovanou plochu 
občanského vybavení a výroby. 

Na základě vydání rozhodnutí o umístění staveb, kdy je plocha již využita byla 
plocha přeřazena do stabilizovaných ploch  
Změna přestavbové plochy občanského vybavení a výroby 01-2.34-VS/1,49 na 
stabilizovanou plochu občanského vybavení a výroby 01-348-VS/1,49. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje a průzkum 
jednotlivých lokalit 

D 

Změna plochy dopravní infrastruktury – drážní 
trati na jiné plochy s rozdílným využitím. 
 

Plochy jsou v současné době z části požadovány k jinému využití (soukromé 
podnikatelské subjekty, záměr muzea železnice, …) a v současnosti je lze 
označit za tzv. brownfieldy (př. bývalý objekt pošty v Husově ul., …), 
Na základě podkladu poskytnutého ČD dochází viz níže ke změně na plochy 
s jiným způsobem využití.  

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje na základě 
podkladu ČD. 

 

D1 Změna stabilizované plochy dopravní České dráhy - objekt na pozemku p.č. 910/1, k.ú. Přerov již nevyužívají, plocha  Podklad Odboru koncepce a 
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infrastruktury – drážní trati na přestavbovou 
smíšenou plochu polyfunkční komplexy 
vybavenosti 

je z hlediska železniční infrastruktury zbytná. Na tento objekt je vypracován 
záměr změny účelu využívání budovy pro provoz stravování, administrativy a 
drobného prodeje. Jsou zvažovány i záměry bydlení. Plocha byla posouzena a 
vzhledem k poloze plochy v blízkosti železnice a zatížení lokality dopravou není 
vhodné plochu vymezit jako plochu smíšenou obytnou S. Mimo výše uvedené by 
se jednalo o plochu bez zázemí a nemožnosti parkovat na vlastním pozemku, 
proto je navržena přestavbová smíšená plocha polyfunkčních komplexů 
vybavenosti, 
Změna části stávající plochy dopravní infrastruktury – drážní trati DZ na 
přestavbovou smíšenou plochu polyfunkční komplexy vybavenosti 01-2.87-
OP/0,36 a 01-2.88-OP/0,11 

strategického rozvoje na základě 
podkladu ČD. 

 

D2 

Změna stabilizované plochy dopravní 
infrastruktury – drážní trati na přestavbovou 
smíšenou plochu občanského vybavení a 
výroby 

Plocha vymezená ulicí Kojetínská, areálem DPOV a tratí je z hlediska železniční 
infrastruktury zbytná. Z tohoto důvodu je navržena plocha s jiným způsobem 
využití. 
Změna části stávající plochy dopravní infrastruktury – drážní trati DZ na 
přestavbovou smíšenou plochu občanského vybavení a výroby 01-2.89-VS/1,33 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje na základě 
podkladu ČD. 

 

D3 

Změna stabilizované plochy dopravní 
infrastruktury – drážní trati na přestavbovou 
smíšenou plochu občanského vybavení a 
výroby 

Plocha mezi vlečkou a tratí, západně od areálu DPOV tratí je z hlediska 
železniční infrastruktury zbytná. Z tohoto důvodu je navržena plocha s jiným 
způsobem využití. 
Změna části stávající plochy dopravní infrastruktury – drážní trati DZ na 
přestavbovou smíšenou plochu občanského vybavení a výroby 01-2.90-VS/1,60 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje na základě 
podkladu ČD. 
 

D4 

Změna stabilizované plochy dopravní 
infrastruktury – drážní trati na přestavbovou 
smíšenou plochu občanského vybavení a 
výroby 

Plocha východně od trati, mezi tratí a ulicí Hulínská je z hlediska železniční 
infrastruktury zbytná. Z tohoto důvodu je navržena plocha s jiným způsobem 
využití. Změna části stávající plochy dopravní infrastruktury – drážní trati DZ na 
přestavbovou smíšenou plochu občanského vybavení a výroby 03-2.09-VS/1,30.  

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje na základě 
podkladu ČD. 
 

E1 

návrh na vymezení cyklostezek Velké 
Novosady 

Návrh vychází z Plánu udržitelné mobility města Přerova a bezpečnosti 
cyklistické dopravy. Cyklostezka Velké Novosady byla převednena ze stavu do 
návrhu a zařazena do veřejně prospěšných staveb. Nejedná se o trasu, ale o 
cyklostezku, kterou bude z důvodu vysoké dopravní zátěže oddělena cyklistická 
doprava od automobilové. 

  

E2 

návrh na vymezení cyklostezky bří. 
Hovůrkových a rekonstrukce křižovatky ulic 
Ztracená x Bří Hovůrkových x U Hřbitova x 9. 
května jako veřejně prospěšné stavby 

Návrh vychází z Plánu udržitelné mobility města Přerova a bezpečnosti 
cyklistické dopravy. 
V důvodu bezpečnosti a přehlednosti bude rekonstruována křižovatka ulic 
Ztracená x Bří Hovůrkových x U Hřbitova x 9. května a souběžně bude oddělena 
i cyklistická doprava od automobilové. Z tohoto důvodu je grafickou značkou 
vymezena plocha pro křižovatku a návrh cyklostezek. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 
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F 
Požadavek zrušen. Návrhová plocha pro silniční dopravu pro dálnici D1 zůstane nezměněna. 

Důvodem je, že rozhodnutí o změně ÚR nenabylo právní moci, rozhodnutí byla 
soudně zrušena (KS v Ostravě dne 20.10.2020, č.j. 38A6/2020-230) 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

G1 

 možnost využití návrhové plochy 02-1.14-
VS (v bezprostřední blízkosti dálniční MÚK 
Přerov-sever)  

 

V souladu s připravovaným územním rozhodnutím „DÚR D55 5502 Kokory - 
Přerov, Připojení silnice 1/55 do MÚK Přerov - sever“ je navržena změna 
návrhové smíšené plochy občanského vybavení a výroby 02-1.14-VS/3,99 na 
návrhovou plochu smíšenou krajinné zeleně 02-4.13-Z a návrhovou plochu 
silniční dopravy 02-D/1 a návrhovou plochu silniční dopravy 02-D/3. 
Návrhové smíšené plochy občanského vybavení a výroby se ruší na základě 
podrobnější dokumentace a posouzení možnosti napojení této lokality na 
dopravní infrastrukturu. Toto napojení není realizovatelné, na základě 
dostupných informací se předpokládá, že dojde ke změně ÚR, tedy ke změně 
tvaru dálniční křižovatky na bezpečnější řešení. Současný návrh nové napojení 
nedovoluje vzhledem k blízkosti již navržených křižovatek a předpokládané 
intenzitě dopravy.  

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje na základě 
podkladu ČD. 
 

G2 

Změna využití na zahrady na p.č.  375/1, 
376/1, 377/1, 378/1, 374, 380, 382 v k.ú. 
Penčičky 

Vzhledem k charakteru území byla vymezena nová plocha s rozdílným využitím 
území ZS - plochy smíšené nezastavěného území – sady, zahrady bez 
zástavby - § 17 vyh l. č. 5 01/2 006 Sb.  Je zájmem umožnit realizaci zahrad 
s možností oplocení, ale za předpokladu respektování skutečnosti, že se jedná o 
svažité území s možností sesuvů a eroze půdy. 
Změna části návrhové plochy smíšené krajinné zeleně 14-4.02-Z na návrhovou 
plochu 14-4.06-ZS 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje na základě 
podkladu ČD. 
 

G3 
 

Upřesnění polohy vjezdů do území a z toho 
vyplývající upřesnění vymezení návrhových 
ploch v k.ú. Újezdec u Přerova 

V rozvojové lokalitě rodinného bydlení - plochy 06-1.06-BR/3,07 a 06-U/1 - 
upřesněna poloha vjezdů do území (studie Printes Atelier Přerov, VI/2018):  
- p.č. 1040 … úprava šířky koridoru pro veřejné prostranství pro dopravu a 

vymezení pásu sídelní zeleně (veřejně přístupné prostranství pro veřejnou 
zeleň pro účely náhradní výsadby…dohodnutá podmínka orgánu přírody a 
krajiny); úprava rozsahu plochy pro rodinné bydlení ve východní části tohoto 
pozemku 

- p.č. 1036, 1035, 1034, část 1033, část 1011, 1030 … úprava šířky koridoru 
pro veřejné prostranství pro dopravu a v závislosti úprava rozlohy plochy 
rodinného bydlení východně od něj 

Část návrhové plochy rodinného bydlení 06-1.06-BR/3,07 se mění na 
návrhovou plochu rodinného bydlení 06-1.06-BR/2,98, návrhovou plochu 
veřejně přístupného prostranství pro veřejnou zeleň 06-1.19-UZ, a návrhovou 
plochu veřejně přístupných prostranství pro dopravu 06-U/5.  

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje na základě 
podkladu ČD. 
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Část návrhové plochy rodinného bydlení 06-1.11-BR/4,62 se mění na návrhovou 
plochu 06-1.11-BR/4,04 a návrhovou plochu veřejně přístupných prostranství 
pro dopravu 06-U/6. 
Část návrhové plochy veřejného prostranství pro dopravu 06-U/1 na návrhovou 
plochu veřejně přístupného prostranství pro zeleň 06-4.05-Z. 

G4 

Změna využití p.č. 4742/1, 4742/2 a 4741/3 
v k.ú. Přerov z funkčního využití části plochy 
vymezené pro veřejné prostranství – veřejně 
přístupné prostranství pro městskou zeleň, na 
plochu zahrad s možností oplocení, bez 
možnosti zástavby. 

Vzhledem k charakteru území a zájmu umožnit realizaci zahrad byla vymezena 
nová plocha s rozdílným využitím území ZS - plochy smíšené nezastavěného 
území – sady, zahrady bez zástavby - § 17 vyh l. č. 5 01/2 006 Sb. s možností 
oplocení. 
Stabilizovaná plocha veřejného prostranství pro městskou zeleň UZ se mění na 
návrhovou plochu smíšenou nezastavěného území – sady, zahrady bez zástavby 
01-4.28-ZS 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H. Změny z vyhodnocení při průběžném uplatňování územního plánu  

H1 

Změna části stabilizované plochy drážní trati 
DZ v celém areálu SIGNALBAU a.s. – p.č. 
367, 398, 512/6, 521/8, 521/9 a 554 v k.ú 
Lověšice u Přerova na stabilizovanou plochu 
smíšenou občanského vybavení a výroby VS. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem a nově vymezeným zastavěným 
územím. 
Část stabilizované plochy DZ změněna na dvě plochy smíšené občanského 
vybavení a výroby, které byly sloučeny s původní stabilizovanou plochou 03-
049-VS/039, výsledná plocha je označena jako 03-049-VS/0,95  

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H2 

Změna části stabilizované plochy veřejně 
přístupného prostranství pro dopravu UD p.č. 
72/3 a 421 v k.ú. Lověšice u Přerova na 
plochu bydlení rodinné BR. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Část stabilizované plochy UD změněna na plochu stabilizovanou bydlení 
rodinné, původní označení 03-004-BR/1,51, výsledná plocha je označena 03-
004-BR/1,51 (změna se neprojevila po zaokrouhlení na výměře) 

H3 

Změna části stabilizované plochy veřejně 
přístupného prostranství pro dopravu UD p.č. 
236/5-23 v k.ú. Henčlov na samostatnou 
plochu pro dopravních zařízení DP. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Část stabilizované plochy UD změněna na stabilizované plochy 08-027-DP/0,02 
a 08-028-DP/0,01. 

H4 

Změna části stabilizované a návrhové plochy 
veřejně přístupného prostranství pro městskou 
zeleň UZ p.č. 273/10 v k.ú. Čekyně na plochu 
veřejného prostranství pro dopravu UD. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Část návrhové plochy 07-1.12-UZ a část stabilizované plochy Z změněna na 
stabilizovanou plochu veřejného prostranství pro dopravu UD a návrhovou 
plochu 07-1.13-UZ. 
 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H5 
Změna části stabilizovanou plochy veřejně 
přístupného prostranství pro městskou zeleň 
UZ p.č. 657, 649, 648 a 643 v k.ú. Čekyně na 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Část stabilizované plochy UZ změněna na stabilizovanou plochu pro 
odstavování vozidel 11-028-DP/0,02. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 
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samostatnou plochu dopravních zařízení DP.  

H6 

Změna plochy zemědělské P p.č. 1237, 
1238/4, 1238/5, 1239, 1240 a 1241 v k.ú. 
Žeravice na stabilizovanou plochu rekreace 
rodinné RR a vymezení účelové komunikace 
(liniový prvek). 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. Účelová komunikace zajišťuje 
přístup k rekreačním objektům. 
Část stabilizované plochy P změněna na stabilizovanou plochu 12-051-RR/0,81 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H7 
Změna části stabilizované plochy bydlení 
rodinné BR 12-004-BR/2,74 p.č. 64 v k.ú. 
Žeravice na krajinnou zeleň Z. 

Důvodem změny je zaplavování z toku Olešnice. 
Plocha rodinné BR 12-004-BR/2,74 je rozdělena na plochy 12-004-BR/2,67 a 
stabilizovanou plochu smíšené krajinné zeleně Z 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H8 

Změna plochy hromadné rekreace a sportu 
v přírodním prostředí 04-018-RS/0.18 – p.č. 16 
v k.ú. Kozlovice u Přerova na stabilizovanou 
plochu občanského vybavení – tělovýchovy a 
sportu OT.  

Uvedení do souladu se skutečným stavem, kdy je plocha využívána jako hřiště 
a parkoviště. 
Plocha 04-018-RS/0.18 změněna na stabilizovanou plochu tělovýchovy a sportu 
04-018-OT/0.18. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H9 

Změna plochy hromadné rekreace a sportu 
v přírodním prostředí 04-025-RS/3,27 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova na stabilizovanou plochu 
rekreace rodinné RR. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Plocha 04-025-RS/3,27 změněna na plochu 04-025-RR/3,27. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H10 
V k.ú. Čekyně IP přesunutí interakčního prvku 
k pozemku p.č. 1118 

Důvodem přesunu je zachování ucelených hranic. 
 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H11 

Změna části plochy bydlení rodinné BR 11-
002-BR/0,55  p.č. 65/42 v k.ú. Vinary u 
Přerova na stabilizovanou plochu veřejně 
přístupného prostranství pro městskou zeleň 
UZ 

Uvedení do souladu se skutečným stavem - respektování vedení VN, umístění 
trafostanice a jejího ochranného pásma. 
Plocha BR 11-002-BR/0,55 je rozdělena na plochu BR 11-002-BR/0,47 a 
stabilizovanou plochu veřejně přístupného prostranství pro městskou zeleň UZ. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H12 

Změna části plochy bydlení rodinné BR 11-
009-BR/4.50 p.č. 199/9, 199/10, 199/17 a 
199/18 v k.ú. Vinary u Přerova na 
stabilizovanou plochu veřejně přístupného 
prostranství pro dopravu UD 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Část plochy bydlení rodinné 11-009-BR/4.50 změněna na plochu  UD a 11-009-
BR/4.50 (nově přiřazená plocha se nepromítne do změny výměry). 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H13 
Změna návrhové plochy 13-1.02-BR/0,36 p.č. 
74/1, 74/2, 75/1 a 75/2 v k.ú. Penčičky na 
přestavbovou plochu bydlení BR 

Z důvodu efektivního využití zastavěného území je návrhová plocha 13-1.02-
BR/0,36 změněna na přestavbovou plochu 13-2.10-BR/0,36. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H14 
Změna návrhové plochy 14-1.04-BR/0,46 p.č. 
212/1, 212/2, 212/7, 213/1 a 213/2 v k.ú. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Návrhová plocha 14-1.04-BR/0,46 změněna na stabilizovanou plochu bydlení 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 
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Penčičky na stabilizovanou plochu BR. 
 
Změna návrhové plochy veřejného 
prostranství pro dopravu UD p.č. 2123/3 na 
stabilizovanou plochu UD. 
 
Změna návrhové plochy veřejného 
prostranství pro dopravu UD p.č. 212/5, 212/4 
a část p.č. 216/3 na stabilizovanou plochu 
hromadné rekreace a sportu RS 
 

rodinné 14-022-BR/0,38 a návrhová plocha 14-1.05-RS/0,49 se mění na 14-
1.05-RS/0,56. Pozemek p.č 214/1 je pro rodinný dům úzký (9,00 m) a proto byl 
přiřazen k návrhové ploše 14-1.05-RS/0,56. 
 
Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Návrhová plocha 14-U/1 změněna na stabilizovanou plochu UD a  
na stabilizovanou plochu 14-012-RS/1,21, ke které byla přiřazena i původní 
plocha 14-012-RS/1,16.  
 
 
 

H15 

Změna stabilizované plochy lesní L p.č. 135/1 
a 138 v k.ú. Penčičky na stabilizovanou plochu 
smíšené krajinné zeleně Z 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. Revize katastrálního operátu, kterou 
provádí Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. 
Stabilizovaná plocha lesní L je změněna na stabilizovanou plochu smíšené 
krajinné zeleně Z. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H16 

Změna stabilizované plochy smíšené krajinné 
zeleně Z p.č. 748/1 v k.ú. Penčičky na 
stabilizovanou plochu HT a p.č. 186/2, 744, 
745 a 661 v k.ú. Penčičky na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné BR. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. Revize katastrálního operátu, kterou 
provádí Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. 
Část stabilizované plochy vodní a vodohospodářská H a část stabilizované 
plochy smíšené krajinné zeleně Z se mění na bydlení rodinné a přiřazuje se 
k původní ploše Stabilizovaná plocha 14-009 -BR/2,12 a mění se na 
stabilizovanou plochu 14-009-BR/2,21 (malá výměra, která se nepromítne jako 
změna) 
Část stabilizované plochy smíšené krajinné zeleně Z a část plochy lesní L se 
mění na stabilizovanou plochu vodní a vodohospodářskou H. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H17 

Změna stabilizované plochy vodní a 
vodohospodářské H p.č. 478 v k.ú. Penčičky 
na stabilizovanou plochu smíšené krajinné 
zeleně. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. Revize katastrálního operátu, kterou 
provádí Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. 
Část stabilizované plochy vodní a vodohospodářské H se mění na 
stabilizovanou plochu smíšené krajinné zeleně.  

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H18 

Změna návrhové plochy terminálu 
kombinované dopravy DT p.č. 5948/2, 5948/3, 
5949/3 a 5948/4 v k.ú. Přerov na 
stabilizovanou plochu veřejného prostranství 
pro dopravu UD. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Část návrhové plochy drážní trati 01-1.21-DT/32,26 se mění na stabilizovanou 
plochu veřejného prostranství pro dopravu UD. 
 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H19 
Změna stabilizované plochy veřejných 
prostranství UZ p.č. 4988/3 v k.ú. Přerov na 
stabilizovanou plochu občanského vybavení 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Stabilizovaná plocha veřejných prostranství UZ změněna na stabilizovanou 
plochu občanského vybavení OP, přiřazena k stabilizované ploše 01-186-

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 
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OP. OP/0,78 

H20 

Změna stabilizované plochy bydlení rodinné 
p.č. 3445/10, 3449/12, 3449/13, 3449/14 a 
části 3446/2 a 3445/11 v k.ú. Přerov na 
stabilizovanou plochu veřejného prostranství 
pro dopravu UD. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem (Ul. Tržní). 
Stabilizovaná plocha bydlení rodinné 01-102-BB/1,88 změněna na 
stabilizovanou plochu veřejného prostranství pro dopravu UD a stabilizovanou 
plochu 01-102-BB/1,75. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H21 

Změna stabilizované plochy bydlení rodinné 
p.č. 888, 1002 a části 349/1 v k.ú. Předmostí 
na stabilizovanou samostatnou plochu pro 
odstavování vozidel DP. 

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Stabilizovaná plocha 02-058 -BR/0,42 změněna na stabilizovanou plochu 02-
058 -BR/0,31.  
Stabilizovaná plocha 02-059 -DP/0,31 změněna na stabilizovanou plochu 02-
059 -DP/0,42. 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

H22 

Změna stabilizované plochy veřejného 
prostranství pro dopravu p.č. 2627/1 a 
2625/18 v k.ú. Přerov na stabilizovanou plochu 
rodinné rekreace  

Uvedení do souladu se skutečným stavem. 
Část stabilizované plochy rodinné rekreace 01-304.-RR/9,40 změněna na 
stabilizovanou plochu veřejného prostranství pro dopravu UD. 
Část stabilizované plochy veřejného prostranství pro dopravu UD změněna na 
stabilizovanou plochu rodinné rekreace 01-304-RR/9,40 (malá výměra, změna 
se neprojeví). 

 Podklad Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. 

    

H23 
Garáž – změna stabilizované plochy veřejného 
prostranství pro dopravu p.č.4717/37, 67772/4 

Uvedení do souladu se skutečným stavem, úprava stabilizované plochy 01-240-
DP/0,12 (nově přiřazená plocha se nepromítne do změny výměry). 

 

I. Aktualizace zastavěného území, stavových ploch a záměrů 

I 

hranice zastavěného území je částečně 
opravena a s ohledem na stav katastru 
nemovitostí v celém rozsahu správního území 
města aktualizována  

Důvodem změn hranice zastavěného území je aktualizace na základě 
předaného podkladu. 

 Údaje katastru nemovitostí, 
územní rozhodnutí, stavební 
povolení vydaná SÚ Přerov od r. 
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I1  

 

Totožné s H14. 2009, veškeré úpravy provedeny 
na základě podkladu a šetření na 
místě Odboru koncepce a 
strategického rozvoje 
 

   

I2 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 13-1.04-BR/1.10 změněna na návrhovou 
plochu bydlení rodinné 13-1.04-BR/0,78 a stabilizovanou plochu 13-028-
BR/0,32. 

   

I3 

 

Přestavbová plocha bydlení rodinné 07-2.16-BR/0,22 a část návrhové plochy 
bydlení rodinné 07-1.07-BR/2,08 změněna na stabilizovanou plochu bydlení 
rodinné 07-006-BR/1,45 a návrhovou plochu 07-1.07-BR/1,89. 

   



Změna č. 12b Územního plánu města Přerova  

 

 

12 
 

I4 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 07-1.11-BR/0,59 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 07-016-BR/2,17 (přiřazena k původní ploše 07-016-
BR/1,58). 

   

I5 

 

Část návrhové plochy bydlení rodinné 07-1.01-BR/2,62 změněna na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné 07-038-BR/0,72 (přiřazena k původní 
ploše 07-038-BR/0,51) a návrhovou 07-1.01-BR/2,42. 

    

I6 

 

Návrhová plocha odpadového hospodářství 07-1.09-TO/9,50 změněna na 
stabilizovanou plochu odpadového hospodářství 07-044-TO/0,34 a na 
návrhovou plochu 07-1.09-TO/9,16 
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I7 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 12-1.12-BR/0,75 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 12-052-BR/0,20 a návrhovou plochu bydlení rodinné 12-
1.12-BR/0,55. 

 

    

I8 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 12-1.06-BR/0,56 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 12-010-BR/3,56 (přiřazeno k původní ploše 12-010-
BR/3,50) a návrhovou plochu bydlení rodinné 12-1.06-BR/0,49. 

 

    

I9 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 12-1.07-BR/4,29 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 12-053-BR/0,02 a návrhovou plochu 12-1.07-BR/4,27. 
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I10 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 11-1.01-BR/1,42 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 11-0.27-BR/0,34 (přiřazeno k původní ploše 11-0.27-
BR/0,13) a návrhovou plochu 11-1.01-BR/1,22. 

 

    

I11 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 11-1.03-BR/0,57 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 11-010-BR/0,34 (přiřazeno k původní ploše 11-010-
BR/0,26) a návrhovou plochu bydlení 11-1.03-BR/0,52. 
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I12 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 10-1.10-BR/0,23 a návrhová plocha bydlení 
rodinné 10-1.10-BR/1,02 změněna na stabilizovanou plochu bydlení rodinné 10-
023-BR/0,87 (původní výměra 10-023-BR/0,40), návrhovou plochu 10-1.05-
BR/0,75 a návrhovou plochu zeleně 10-4.05-Z.  

 

    

I13 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 10-1.04-BR/0,56 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 10-028-BR/0,33 a návrhovou plochu bydlení 10-1.04-
BR/0,23. 

 

    

I14 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 10-1.02-BR/5,78 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 10-024-BR/0,16 a 10-026-BR/0,03, část bude přiřazena 
ke stávající ploše 10-008-BR/1,09 a nově bude označena jako 10-008-BR/1,21, 
část bude převedena na stabilizovanou plochu veřejného prostranství UD a na 
návrhovou plochu bydlení 10-1.02-BR/5,31. 
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I15 

 

Část návrhové plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport 10-1.09-
OT/2,09 změněna na stabilizovanou plochu bydlení rodinné 10-025-OT/0,16 a 
návrhovou plochu 10-1.09-OT/1,93. Důvodem je aktualizace na základě 
předaného podkladu. 

 

    

I16 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 04-1.05-BR/1,90 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 04-013-BR/ 2,04 (původní 04-013-BR/1,10) a návrhovou 
plochu bydlení rodinné 04-1.05-BR/0,96. 
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I17 

 

Návrhová plocha smíšená obytná 01-1.56-S/0,30 změněna na stabilizovanou 
plochu veřejného prostranství UD a návrhovou plochu smíšená obytná 01-1.56-
S/0,19, návrhová plocha smíšená obytná 04-1.13-S/3,26 změněna na 
stabilizovanou plochu smíšenou obytnou 04-029-S/1,94 a návrhovou plochu 
smíšená obytná 04-1.13-S/1,25. 

 

    

I18 

 

Návrhová plocha bydlení kombinované 01-1.14-BK/4,82 změněna na 
stabilizovanou plochu bydlení kombinované 01 -340-BK/1,12 (původní plocha 
01-340-BK/0,72) a návrhovou plochu bydlení kombinované 01-1.14-BK/4,42. 

 

I19 

 

Návrhová plocha bydlení rodinné 06- 1.18-BR/2,18 změněna na stabilizovanou 
plochu bydlení rodinné 06-007-BR/2,31 (původní plocha 06-007-BR/1,35) a 
návrhovou plochu bydlení rodinné 06- 1.18-BR/1,22. 
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I20 

 

Část návrhové plocha bydlení rodinné 06-1.09-BR/1,57 změněna na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné 06-008-BR/3,71 (původní 06-008-
BR/3,57) a stabilizovanou plochu bydlení rodinné 06-055-BR/0,98 (původní 06-
055-BR/0,80) návrhovou plochu bydlení rodinné 06-1.09-BR/1,26. 

 

    

I21 

 

Část návrhové plochy bydlení rodinné 06-1.11-BR/4,62 změněna na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné 06-056-BR/0,50 a návrhovou plochu 
bydlení rodinné 06-1.11-BR/4,04. 

 

    

I22 

 

Uvedení do souladu s hranicí zastavěného území z r. 1966. 
Stabilizovaná plocha smíšené krajinné zeleně v k.ú. Újezdec změněna na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné 06-057-BR/0,1. 
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I23 

 

 
Část návrhové plochy bydlení kombinované 01-1.74-BK/5,77 změněna na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné 01-349-BK/2,59  a část návrhové plochy 
bydlení kombinované 01-1.74-BK/ 3,18. Část návrhové plochy bydlení rodinné 
na stabilizovanou plochu bydlení rodinné 01-350-BR/1,25  a návrhovou plochu 
bydlení rodinné 01-1.18-BR/1,68. 

 

    

I24 

 

 
Na základě konzultací a průzkumu na místě samém je ponecháno původní 
vymezení hranice zastavěného území. 
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I25 

 

 
Část plochy dopravní infrastruktury v k.ú. Dluhonice je převedena do 
zastavěného území a vymezuje se jako stabilizovaná plocha 05-039-VS/0,10 a 
05-040-VS/0,15. 
 
 

 

    

I26 

 

V k.ú. Dluhonice upravena hranice zastavěného území. Byl zahrnut zastavěný 
stavební pozemek a proluka. 
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I27 

 

Část návrhové plochy bydlení rodinné 05-1.01-BR/3,48 změněna na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné 05-002-BR/3,98 (původní označení 05-
002-BR/3,64) a návrhovou plochu bydlení rodinné 05-1.01-BR/3,09, 
stabilizovanou plochu zemědělskou P a stabilizovanou plochu veřejného 
prostranství pro dopravu UD. 
 
Na základě místního šetření a ověření na SÚ byly zahrnuty i pozemky p. č. 
1246/2 a 1243. 

 

    

I28 

 

Část plochy smíšené krajinné zeleně se mění na stabilizovanou plochu bydlení 
rodinné 12-013-BR/4,87 (původní označení 12-013-BR/4,80). 
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I29 

 

Část návrhové plochy bydlení rodinné 07-1.10-BR/1,34 změněna na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné 07-043-BR/0,06 a návrhová plocha 
bydlení rodinné 07-1.10-BR/1,28. 

 

    

I30 

 

Severovýchodní část Dluhonic - část stabilizovaných ploch veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu a část návrhové plochy silniční dopravy byly převedeny 
do zastavěného území.  
K úpravě dochází na základě uvedení do souladu s hranicí zastavěného území 
z r. 1966. 
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131 

 

K.ú. Přerov pozemek p.č.239 - část stabilizované plochy veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu byla převedena na základě skutečného stavu na 
stabilizovanou plochu polyfunkční komplexy vybavenosti 01-0200-OP/0,00. 

 

    

132 

 

K.ú. Přerov pozemky p.č. 4740, 4744, 4741/4 a 5012/3 – část stabilizované 
plochy zemědělské byla převedena na základě skutečného stavu na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné. Stávající plocha 01-062-BR/27 se 
zvětšila a je označena jako 01-062-BR/41. 

 

    

 

 

K.ú. Vinary pozemek p.č. 433/1 - část stabilizované plochy veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu byla převedena na základě skutečného stavu na 
stabilizovanou plochu bydlení rodinné. Stávající plocha 11-003-BR/1,36 se 
zvětšila a je označena jako 11-003-BR/1,40. 

 

 


