
Předloha pro usnesení 26.ZM-5.9.2022 

Důvodová zpráva 

 

V současné době je od 29.12.2021 účinný Územní plán města (ÚPm) Přerova ve znění pozdějších změn, 

vydaný Zastupitelstvem města Přerova na svém zasedání dne 21.9.2009 formou opatření obecné povahy, 

které nabylo účinnosti dne 7.10.2009. 

 

Účel a důvod pořízení změny:        

Dne 28. března 2022 vyhodnotila Statutárním městem Přerovem stanovená pracovní skupina ´Nové 

prostory pro MěK Přerov´ tři lokality pro umístění městské knihovny – Na Marku, Palackého 19 a …. 

nám. Přerovského povstání (tabulka hodnocení v příloze): 

- Jako nejvhodnější byla určena lokalita v blízkosti kina Hvězda. 

- Záměr předpokládá spolufungování knihovny a kina. Předpokládá se společné vyřešení části zázemí 

a zejména sálu. Pomocí hodnotících kritérií pak jako nejvhodnější byla vybrána lokalita na náměstí 

Přerovského povstání, resp. přístavba stávajícího kina Hvězda na pozemcích p.č. 2185/1 (objekt 

kina), 2185/2 a 2167/1 v k.ú. Přerov, v předpokládaném objemu stavby 8 500 m3 a s předpokladem 

hrubé podlažní plochy 1 800 m2. Vyhodnocen dosud nebyl dopad na úbytek a budoucí potřeby 

odstavování vozidel v lokalitě.  

- Lokalita se nachází přímo v centru města na hlavních pěších trasách, kdy zastávka je v bezprostřední 

blízkosti v ulici Čechova. Vybraná lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti komunikační sítě, 

případné zvýšení dopravní zátěže není problém. 

- Prostor náměstí Přerovského povstání není urbanisticky ukončen. Realizace záměru může vést k 

jednoznačnému vymezení městské struktury v území. 

- Jedná se o novodobé centrum města s vysokou intenzitou využití území. 

- Atraktivita místa spočívá ve vložení kulturní instituce do aktivně využívaných a navštěvovaných 

míst. Prostor má potenciál získat atraktivitu vyplývající z napojení záměru na veřejnou plochu zeleně. 

Pozemek p.č. 2167/1 je v současném územním plánu součástí plochy vymezené jako stávající veřejně 

přístupné prostranství pro městskou zeleň o rozloze cca 7 800 m2 (z části využito pro veřejné parkoviště 

o rozloze cca 1 000 m2 – z toho cca 750 m2 v ploše zeleně). 

Předmětem pořízení změny Územního plánu města Přerova je tedy změna plochy veřejně přístupného 

prostranství pro veřejnou městskou zeleň na plochu občanského vybavení – polyfunkční komplexy 

vybavenosti, pro možnost využití v souladu s ust. § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využití území, a při zohlednění ust. § 7 cit. vyhlášky – úbytek plochy veřejného prostranství pro 

městskou zeleň je tedy třeba kompenzovat nejlépe pak v rámci stávajícího náměstí. 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, jako pořizovatel územně plánovací 

dokumentace podle § 6, z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 

požádal o posouzení předloženého obsahu změny Územního plánu města Přerova v k.ú Přerov Krajský 

úřad Olomouckého kraje o vydání stanoviska k možnosti využití tzv. zkráceného postupu pořizování 

změny územního plánu: 

- stanoviska 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, 

- stanoviska 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. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 20.6.2022 pod č.j. 

KUOK 65661/2022, ve kterém uvedl, že: 

- koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 

uvedeného zákona),  

- neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů „Změny Územního plánu Přerov“ 

na životní prostředí. 
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Předloha pro usnesení 26.ZM-5.9.2022 

Na základě usnesení zastupitelstva města požádá Odbor koncepce a strategického rozvoje o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu odboru, za účelem uhrazení nákladů spojených s pořízením předmětné 

změny územního plánu, které jsou odhadnuty na cca 60 tis. Kč bez DPH, s tím, že úplné znění Územního 

plánu po jeho změně bude pořízeno v režii magistrátu oddělením územního plánování. 

 

 



Předloha pro usnesení 26.ZM-5.9.2022 

Rada města Přerova svým usnesením č. 3267/88/5/2022 ze dne 30.6.2022 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova spočívající ve změně plochy veřejně 

přístupného prostranství pro městskou zeleň na plochu občanského vybavení – polyfunkční 

komplexy vybavenosti a schválení jejího obsahu podle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona 

a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

2. o zkráceném postupu pořizování změny Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 


