
Vyjádření oddělení územního plánování 
 
Pozemky p.č. 6840/2, p.č. 6840/3 a p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov jsou v Regulačním plánu  Michalov -
Žebračka, účinném od 27.12.2019, součástí ploch 
OT1 … občanská vybavenost - sportoviště se speciálním povrchem 
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu 
a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství s převahou 
zpevněných povrchů. 
Přípustné: plochy pro sportovní akce se speciálním (zpevněným) povrchem  
oplocení areálu – max. výška 2m přírodní materiály (kámen, dřevo, apod.); v případě oplocení 
vlastního sportoviště drátěné oplocení 
Nepřípustné: stavby pro organizované sportovní aktivity s významným diváckým zázemím (např. 
víceúčelové sportovní haly apod.), zpevněné plochy pro motorovou dopravu a činnosti, děje a 
zařízení, které narušují kvalitu prostředí. 
Max. zastavěnost: 100% 
Regulativy pro plochy: OT1 – č. 2 - sportoviště - otevřená plocha - spec. povrch 
Orientace sportovišť podél podélné osy jednotlivých hřišť je vždy S – J, s odchylkou max.15 st. 
 
OT 2 … občanská vybavenost – sportoviště s povrchem travnatým nebo mlatovým 
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu 
a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství s převahou 
přírodních povrchů. 
Přípustné: plochy pro sportovní akce s přírodním (travnatým) nebo mlatovým povrchem, drobné 
stavby související se sportovní činností (malé přístřešky, lavičky, montované tribuny pro malý počet 
diváků, veřejné osvětlení apod.), terénní úpravy 
Nepřípustné: trvalé stavby pro organizované sportovní aktivity s diváckým zázemím (např. 
víceúčelové sportovní haly apod.). 
Max. zastavěnost: 10%, min. podíl zeleně na rostlém terénu: 15%  
Regulativy pro plochy:  
OT2 – č. 4  a č. 5 - sportoviště    - otevřená plocha – travnatý nebo mlatový povrch 
 
UZ 1 … sídelní zeleň- veřejně přístupné prostranství pro městskou zeleň 
Plochy s vysokým podílem nízké a střední zeleně, zejména uměle založené, plochy vyhrazené zeleně, 
nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti, apod. Plní funkci kompoziční, izolační, ekologickou 
a rekreační. Jejich součástí mohou být nezpevněné (mlatové, štěrkové) pěší a cyklistické komunikace, 
malé vodní plochy a prvky. 
Přípustné:  
parkové úpravy (plochy zatravněné, plochy střední zeleně, jako např. komponované keřové porosty, 
malé, uměle vybudované vodní plochy přírodního charakteru), nesouvislé a nekompaktní skupiny 
vysoké zeleně a přírodní a zpevněné plochy pro rekreační aktivity (víceúčelová a dětská hřiště 
a stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury). 
Nepřípustné:  
objekty občanské vybavenosti, zpevněné plochy pro motorovou dopravu a činnosti, děje a zařízení, 
které narušují kvalitu prostředí. 
Regulativy pro plochy:  
              UZ 1 – č. 8 - Plochy nízké zeleně s komponovanými skupinami střední a vysoké zeleně 
Přípustné jsou odpočinkové plochy převážně zpevněné, přístřešky – altány, plochy pro specifické 
sportovní činnosti (např. lanová centra, přírodní posilovny, plochy pro petanque apod.). 
Max. zastavěnost: 20%, min. podíl zeleně na rostlém terénu: 80% 
 
Z … krajinná zeleň  



Kompaktní plochy vysoké zeleně (pohledově významné enklávy zeleně, v řešeném území plnící 
izolační, ekologickou a kompoziční funkci a funkci migrační prostupnosti území). 
Přípustné: plochy pro sportovní vyžití v přírodním prostředí (nezpevněné běžecké tratě, cyklostezky) 
a související odpočinkové plochy převážně zpevněné. 
Nepřípustné: komerční objekty, zpevněné plochy pro motorovou dopravu a činnosti, děje a zařízení, 
které narušují kvalitu prostředí. 
Max. zastavěnost: 10%, min. podíl zeleně na rostlém terénu: 90% 
Podle své velikosti, kompoziční úlohy v území a podle skladby dřevin mohou mít plochy krajinné 
zeleně charakter: 
Z č. 11  - zeleň (izolační) - enkláva vysoké zeleně s nízkým, keřovým patrem 
 
DS … plocha pro dopravu  
              Z hlediska koncepce dopravní infrastruktury je v území řešena problematika: 
             DS č. 16 b - pro komunikaci pro pěší a cyklisty  
 
Na jihu p.č. 6840/3 v ploše DS je navrženo místo napojení kabelového rozvodu veřejného osvětlení 
Grafická část je k nahlédnutí na Regulační plán Michalov – Žebračka - Město Přerov (prerov.eu) I-
1Hlavní výkres. 
 
 
 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/uzemni-planovani/regulacni-plan-michalov-zebracka/

