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Vyhodnocení společného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu města Přerova
podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění platném do 31.12.2012

Požadavky Způsob řešení

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí
10.8.2012, č.j.  MMPr098176/2012/Ha
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů a dále podle ustanovení § 5 odst. 2) 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) a podle ust. 
§ 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon) a dle ust. § 154 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, po prostudování předloženému návrhu změny č. 
1 Územního plánu města Přerova vydává následující vyjádření:
Vodoprávní úřad: Bez připomínek.
Orgán ochrany ZPF : K návrhu vymezení zastavěného území nemáme 
připomínek.
Orgán státní správy lesů: Bez připomínek.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství
27.8.2012, č.j. KUOK 73824/2012
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, v přenesené působnosti podle § 67 zák. č. 129/2000 
Sb., o krajích, v platném znění, podle § 77a zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, podle § 22 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), v platném znění, podle § 17a písm. a) zák. č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v 
platném znění, podle § 48a odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v 
platném znění, podle § 48 odst. 1 písm. w) zák. č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, v platném 
znění, podle § 104 odst. 2 písm. d) zák. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů sděluje k návrhu změny č. 1 územního plánu města 
Přerova:
Z první aktualizace ZÚR OK vyplývají a jsou zapracovány do 
změny č. 1 ÚP města Přerova tyto změny:
- upřesnění hranice regionálního biokoridoru a změna vymezení 
plochy VS stávajícího areálu fy EMOS. Tato byla projednána a 
upřesněna v rámci realizace cyklostezky Žebračka (v ÚP města 
Přerova ozn. veřejně prospěšná stavba D. 6.15),
- změna funkčního vymezení dílčích ploch v ÚP města Přerova 
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vymezených pro DT - plochy terminálu kombinované dopravy a 
logistického centra a pro VS - smíšené plochy občanského vybavení 
s výrobou, které bezprostředně navazují na stávající funkční areály,
- vymezení nové plochy pro podnikatelské aktivity nadmístního 
významu (strategická průmyslové zóny) pro VP - výroba a 
skladování v k.ú. Přerov.

Ochrana přírody: (Ing. Petr Axman, RNDr. Miroslava Kudýnová):
Bez připomínek. Stanovisko s vyloučením významného vlivu na 
lokality soustavy Natura 2000 vydáno ve stanovisku Krajského 
úřadu Olomouckého kraje k návrhu změny č. 1 územního plánu 
Přerov, ze dne 27. 4. 2011, č. j.: KUOK 42678/2011.
Neuplatňujeme připomínky.

Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Michaela Štěpánková):
Ve fázi návrhu zadání změny č. 1 územního plánu města Přerova 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, oddělení integrované prevence (dále jen „krajský 
úřad"), neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu 
na životní prostředí (SEA), jako dotčený orgán ve smyslu stavebního
zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. V rámci návrhu změny č. 1 územního plánu města 
Přerova krajský úřad tedy nemá připomínek.

Vodní hospodářství (Ing. Jana Němečková)
Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v 
působnosti KÚOK, nejsou návrhem změny č. 1 Územního plánu 
Přerova dotčeny.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):
Upozorňujeme, že zapracování nadmístní plochy pro podnikatelské 
aktivity obsažené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 
(„ZÚR OK"), (vydaných opatřením obecné povahy dne 22.2.2008, 
ve znění jejich aktualizace č. 1 vydané opatřením obecné povahy ze 
dne 22. 4. 2011), do návrhu změny č.1 ÚP Přerov (plocha 01-1.82-
VP, 62,73 ha), je třeba ve smyslu ustanovení čl. 7.3.2.1. ZÚR OK 
koordinovat s Odborem strategického rozvoje KÚOK, v součinnosti 
s MŽP - orgánem ochrany ZPF.

Ve věci vymezení této plochy 
v návrhu změny č. 1 ÚPm Přerova 
proběhlo dne 8.8.2012 na KÚOK 
OSRK za účasti MŽP ČR jednání. 
Na tomto jednání dohodnuté 
podklady ke stanovisku MŽP ČR 
a KÚOK OŽPZ byly 
pořizovatelem zaslány dne 
9.8.2012 pod č.j. 
MMPr/101887/2012.
Pokud je předmětem řešení 
návrhu územního plánu plocha o 
výměře nad 10 ha, je třeba 
postupovat podle Metodického 
pokynu MŽP Č R  č.j. 
OOLP/1067/96 (Metodický 
pokyn váže Krajský úřad 
Olomouckého kraje povinností 
projednat věc s MŽP, viz 
rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010)...viz 
stanovisko MŽP ČR.
Tel. žádost KÚOK (ing. arch. 
Malá) k vyčkání ze dne 31.8.2012. 
Sdělením ze dne 4.10.2012 č.j. 
KUOK 84876/2012 stanoveny 
podmínky využití plochy 
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Lesní hospodářství (Ing. Lenka Chudobová):
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako orgán státní správy lesů (dále jen KRÚ) příslušný 
podle ustanovení § 48a odstavec 2, písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), uplatňuje 
stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností, pro 
Magistrát města Přerova, jako pořizovatele územního plánu, 
vypracované firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 
8, 602 00 Brno, takto:
Poněvadž textová část Odůvodnění návrhu Územního plánu Města 
Přerova - změna č. 1 neobsahuje vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa a současně textová část Odůvodnění výše uvedené změny 
neobsahuje ani skutečnost, že nedojde k dotčení pozemků určených k 
plnění funkcí lesa, KRÚ upozorňuje na ustanovení § 13 lesního 
zákona, kde je uvedeno, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (dále jen PUPFL) musí být účelně obhospodařovány, jejich 
využití k jiným účelům je zakázáno. V souladu s ustanovením § 14 
lesního zákona jsou pořizovatelé územně plánovací dokumentace
povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto 
zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která 
jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.
Pokud dojde k dotčení PUPFLu je nutné respektovat požadavky 
lesního zákona a vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Pokud 
nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu
územně plánovací dokumentace. V Odůvodnění ÚP města Přerova -
změna č. 1 v kapitole Zkratky opravit pojem „pozemek plnící funkci 
lesa” na „pozemky určené k plnění funkcí lesa” dle ustanovení § 3 
lesního zákona. KÚOK požaduje dát do souladu výše uvedené spolu 
s grafickou částí.

Ochrana ovzduší (RNDr. Zdenka Vymazalová):
Předložená dokumentace nenavrhuje umístění konkrétního zdroje 
znečišťování ovzduší. Orgán ochrany ovzduší nemá připomínek.
Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební 
zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech 
apod.

podnikatelské nadmístního 
významu. Plocha je vymezena 
jako samostatná ´kategorie´. 
v textové části je v souladu 
s požadavkem deklarovaným 
v uvedeném přípisu.

Je v textu dokumentace uvedeno.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH
31.7.2012, č.j.  KUOK 67446/2012
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství (dále jen „krajský úřad"), obdržel dne 10. 7. 2012 Vaše 
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu 
města Přerova. Cílem předkládané změny územního plánu je mj. 
upřesnění vymezení koridoru navrhované pozemní komunikace 
propojující silnici II/150 a silnici II/434 v západní části města 3
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Přerova, souběžně navrhované cyklistické stezky a souběžně 
navrhovaných vedení technické infrastruktury a biokoridoru č. 67.
Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k 
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, 
podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu změny č. 
1 územního plánu města Přerova připomínky.
Propoj silnice II/150 a silnice II/434 je v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění jejich aktualizace č. 1, vymezen jako 
veřejně prospěšná stavba D17, jejíž popis zní: „II/150 Přerov, 
jihozápadní obchvat, přeložka”.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
8.8.2012, č.j.  KHSOC08219/2012/PR/HOK
Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru rozvoje ze 
dne 10.7.2012, č.j.: MMPr/077716/2010/46 o uplatnění stanoviska k 
návrhu územně plánovací dokumentace – návrh Změny č. 1 územního 
plánu města Přerova, posoudila Krajská hygienická stanice 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, věcně a místně příslušná 
podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2 
písm. j), v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), předložený 
návrh Změny č. 1 územního plánu města Přerova.
Po zhodnocení souladu předložených podkladů upraveného návrhu 
Změny č. 1 územního plánu města Přerova, dotýkajících se zájmů 
chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky 
stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a jeho prováděcími 
předpisy, vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se 
sídlem v Olomouci toto s t a n o v i s k o :
S předloženým návrhem „ Změny č. 1 územního plánu města Přerova”, 
orgán ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í .
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění 
takto stanovených podmínek:
1. Situování bytů správců budov či areálů v plochách výroby a 
skladování se jeví jako nepřípustné využití. Byty se požaduje nahradit 
ubytovací jednotkou, neboť tyto mají zákonem č. 258/2000 Sb. 
definovaný pouze chráněný vnitřní prostor stavby a tyto jsou v 
plochách výroby a skladování přípustné (§ 82 odst. 2 písm. j) zákona
č. 258/2000 Sb.).
2. Plochy bydlení - orgánu ochrany veřejného zdraví bude v řízení dle 
stavebního zákona dokladováno, že budou splněny hygienické limity 
hluku (doprava silniční, železniční, letecká a statická, stacionární 
zdroje hluku) v chráněném venkovním prostoru staveb nově 
navrhovaných, v denní a noční době, (§ 30 zákona č. 258/2000 Sb., § 
11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). Využití ploch k situování bydlení 
(§ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) u komunikací nadlimitně 
zatížených hlukem z dopravy a dráhy nadlimitně zatížené hlukem je 
nepřípustné.
3. Plochy dopravní infrastruktury (doprava silniční, drážní, letecká, 
vodní, statická) - v řízení dle stavebního zákona je nutno orgánu 
ochrany veřejného zdraví dokladovat, že dopravou nebude negativně 
ohroženo veřejné zdraví obyvatel v území a budou splněny hygienické 

Stanovení dalších regulativ není 
předmětem změny č. 1 ÚPm 
Přerova. 
Požadované podmínky č. 1-5 
nejsou předmětem územního 
plánování, týkají dokladování 
konkrétních záměrů v  následných 
řízeních podle stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů (vyhl. 
č.  499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb a vyhl. č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního 
řízení,...). 
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limity hluku, v denní a noční době, v chráněném venkovním prostoru 
staveb stávajících či nově navrhovaných (§ 30 zákona č. 258/2000 Sb., 
§ 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).
4. Plochy výroby a skladování - v řízení dle stavebního zákona je nutno 
orgánu ochrany veřejného zdraví dokladovat, že nebude negativně 
ovlivněno životní prostředí (hluk, příp. vibrace, ovzduší, § 82 odst. 2 
písm. t) ohroženo veřejné zdraví obyvatel v území a budou splněny 
hygienické limity hluku, v denní a noční době, v chráněném 
venkovním prostoru staveb stávajících či nově navrhovaných (§ 30 
zákona č. 258/2000 Sb., § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).
5. Provozem aktivit v plochách výroby a skladování - lehkého 
průmyslu, drobné a řemeslné výroby situovaných u stávajících objektů 
určených k bydlení (§ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) či u ploch 
navržených k bydlení, bude orgánu ochrany veřejného zdraví v řízení 
dle stavebního zákona dokladováno, že nebude negativně ovlivněno 
životní prostředí (hluk, event. vibrace, § 82 odst. 2 písm. t zákona č. 
258/2000 Sb.), v denní a noční době, a tím veřejné zdraví obyvatel v 
území.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace návrhu Změny č. 1 územního plánu města 
Přerova obsahuje jednotlivé požadavky vyplývající z politiky 
územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem a z 
dalších širších územních vztahů, na rozvoj území, na rozvoj území 
obce, na plošné a prostorové uspořádání území, na vymezení 
zastavitelných ploch, na vymezení koridorů a další.
Hlavními důvody pro pořízení změny č. 1 územního plánu jsou tyto 
skutečnosti:
1. Během uplatňování Územního plánu města Přerova - při 
projednávání a konzultaci záměrů v území se ukazují některé 
nesrovnalosti mezi skutečným využitím ploch či pozemků a jejich 
vymezením v územně plánovací dokumentací. Jedná se kontrolu a 
opravu návazností, skutečného stavu a pochybení při grafickém 
vymezení ploch a linií, které nejsou patrny v tištěném měřítku, ale při 
použití územního plánu jako digitálního podkladu vyvolávají 
komplikace. Zapracování těchto změn nemá vliv na již stanovenou 
koncepci města.
2. Nutnost úpravy popisů jednotlivých funkčních ploch, případně 
barevnou úpravu některého z grafických prvků, posunem nebo 
vhodným barevným rozlišením a sjednocení pojmů užívaných v textu a 
výkresech.
3. V návaznosti na návrh Aktualizace č. l Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje pořizované Krajským úřadem Olomouckého kraje 
budou při zapracování změny č. 1 zohledněny a případné změny 
vymezení území upřesněny a zapracovány (upřesnění hranice 
biokoridoru a změna vymezení plochy VS stávajícího areálu EMOS, 
změna funkčního vymezení plochy terminálu kombinované dopravy a 
logistického centra pro VS, vymezení nové plochy pro podnikatelské 
aktivity nadmístního významu pro VP - výroba a skladování v k.ú. 
Přerov RO6)
4. Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj 
došlo k převedení části území v k.ú. Henčlov do k.ú. Troubky a části 
k.ú. Troubky nad Bečvou do k.ú. Přerov.
5. Požadavky na změnu územního plánu města sousedních obcí: změny 
vymezení hranice RBC 164 Žebračka v severozápadní části, upřesnění 
vymezení koridoru navrhované komunikace propojující II/150 a 1I/434 
v západní části města, úprava plošného vymezení ploch s rozdílným 
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způsobem využití v závislosti na úpravě hranic parcel katastru 
nemovitostí po jeho digitalizaci, změna využití části území 
vymezeného jako plocha přestavba pro dopravu - Stavba dálnice D1, 
st. 137-D131 SSÚD, změna využití části území rodinné rekreace 
bezprostředně navazující na bydlení rodinné – docílení blokové 
zástavby v SV části k.ú. Čekyně, změna využití části území v k.ú. 
Přerov z vymezení pro veřejné prostranstvím pro dopravu na plochu 
pro drážní trati z důvodu rekonstrukce železničního koridoru, změna 
využití části území v k.ú. Žeravice z vymezení pro rodinné bydlení na 
krajinnou zeleň.
6. Byly doplněny vodovodní řady - obce Nelešovice a Lhotka.
7. Bylo aktualizováno záplavové území
8. Byly upraveny následující odstavce stávajícího územního plánu: JZ 
sektoru území města - k.ú. Přerov, k.ú. Lověšice, k.ú. Henčlov, SZ 
sektoru území města - k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, JV 
sektor území města - k.ú. Přerov, k.ú. Újezdec , k.ú. Lověšice, k.ú. 
Kozlovice, SC sektor - k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Popovice, S -
k.ú. Lýsky, k.ú. Vinary, k.ú. Čekyně, k.ú. Žeravice, k.ú. Penčice, k.ú. 
Penčičky
Podmínky uvedené v bodech 1 - 5 tohoto stanoviska jsou stanoveny k 
zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví, k zajištění ochrany 
stávající a plánované zástavby určené k bydlení před hlukem a 
vibracemi v souladu s § 2 odst. 2 a 3 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 
258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a doplňují podmínku 
uvedenou ve stanovisku k návrhu územního plánu města Přerov č .j. 
H555M2PR2493S/101208 ze dne 30.1.2009.
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví 
z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:
Oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu 
města Přerova
Textové a mapové podklady návrhu Změny č. 1 územního plánu města 
Přerova, zpracované Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o., 
Příkop 8, Brno, 4/2012

Dotčený orgán je vázán svým 
předchozím stanoviskem k návrhu 
zadání změny č. 1 územního plánu 
č.j. ze dne 18.4.2011, 
M2PR653S/2011. Nebyly 
doloženy nově zjištěné 
skutečnosti, které již nemohly být 
uplatněny (§ 4 odst. 3 stavebního 
zákona).

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy  
VIII
25.7.2012, č.j. 60061/ENV/12, 1252/570/12
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, 
(MŽP) obdrželo Vaše oznámení o společném jednání o návrhu změny 
č. 1 územního plánu města Přerova.
Za státní správu geologie sdělujeme, že se na správním území města 
nacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, na která se dle 
příslušných ustanovení horního zákona vztahuje územní ochrana. 
Jedná se o výhradní ložisko vysokoprocentního vápence Předmostí 
(číslo ložiska B3 066300) a výhradní ložisko vápence Žeravice (č. l. 
B3 190 800). Na k.ú. Čekyně zasahuje výhradní ložisko 
vysokoprocentního vápence Sobíšky (č. l. B3 203 200). Pro ložiska 
byla stanovena chráněná ložisková území, zajišťující jejich územní 
ochranu.
Za předpokladu zajištění územní ochrany prostoru výhradních ložisek 
nerostných surovin, nemáme na tomto úseku státní správy k 
projednávané změně územního plánu města Přerov připomínky.
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF”) k řízení podle 
§ 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, 

Výhradní ložiska jsou zakreslena 
v koordinačním výkrese účinného 
územního plánu města. Nejsou 
předmětem změny č. 1 ÚPm
Přerova. 

Rozvojovou plochou s výměrou 
nad 10 ha je plocha nadmístního 
významu v souladu s 1. aktualizací 
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Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že 
pokud bude předmětem řešení návrhu územního plánu i plocha o 
výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu 
MŽP Č R  č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad 
Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

ZÚR OK. Plocha je v 
dokumentaci návrhu označena 
jako 01-1.82-VPN/62,73. Ve věci 
vymezení této plochy v návrhu 
změny č. 1 ÚPm Přerova proběhlo 
dne 8.8.2012 na KÚOK OSRK za 
účasti MŽP ČR  a MO ČR 
jednání. Na tomto jednání 
dohodnuté podklady ke stanovisku 
MŽP ČR a KÚOK OŽPZ byly 
pořizovatelem zaslány dne 
9.8.2012 pod č.j. 
MMPr/101887/2012.
Sdělením ze dne 4.10.2012 č.j. 
KUOK 84876/2012 stanoveny 
podmínky využití plochy 
podnikatelské nadmístního 
významu. Rozloha plochy v 
dokumentaci návrhu označena 
jako 01-1.82-VPN/62,73 je 
v upraveném návrhu plošně 
omezena o část (cca 3 ha) 
situovanou v zóně B ochranného 
pásma leteckých rádiových 
zabezpečovacích zařízení, kde 
nejsou žádné stavby přípustné.
Plocha je vymezena jako samos-
tatná ´kategorie´. V textové části 
jsou v souladu s požadavkem 
deklarovaným v uvedeném přípisu 
uvedeny podmínky jejího využití.

Obvodní báňský úřad v Ostravě
30.8.2012, č.j. SBS/249592012/OBÚ-05/630/Ing.Ka
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého (dále jen „OBÚ”) s působností k vykonávání vrchního 
dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a věcně 
příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen horní zákon), na základě Vaší žádosti 
ze dne 4. 7. 2012, evidované u zdejšího úřadu pod č.j. SBS 
24959/2012 dne 11. 7. 2012 ověřil, že v hranici území jednotky 
(obce) města Přerova je situován dobývací prostor (dále jen „DP”) č. 
6 0142 pod názvem Předmostí, stanovený organizaci Cement 
Hranice, a.s., IČ: 155 04 077 pro dobývání výhradního ložiska 
vyhrazeného nerostu - vápence pro výrobu vápna. Využívání území 
DP je možné pouze po projednání a souhlasu uvedené organizace.
V hranici území jednotky (obce) města Přerova jsou situována také 
chráněná ložisková území (dále jen „CHLÚ”) č. 06630000, s názvem 
Předmostí - Žeravice, stanovené pro ochranu výhradního ložiska 
cementářské korekční sialitické suroviny (vápenec), CHLÚ č. 
20320000, s názvem Sobíšky stanovené pro ochranu výhradního 
ložiska - vápenec a CHLÚ č. 13270000 s názvem Viničná, stanovené 
pro ochranu výhradního ložiska cihlářské suroviny.
K případnému potvrzení uvedené skutečnosti je nezbytné vyžádat si 

Nejedná se o nové skutečnosti. 
CHLÚ jsou v územním plánu 
(koordinační výkres) zakreslena.
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stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní 
správy VIII, pracoviště Krapkova 3, 779 00 Olomouc, které vede dle 
ustanovení § 29 odst. 2 zákona horního zákona evidenci CHLÚ.

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Přerov
3.8.2012, č.j.  123031/2012-MZE-130775
V souvislosti s jednáním o návrhu změny č.. l Územního plánu města 
Přerova Vám sdělujeme, že k návrhu nemáme připomínky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
23.8.21012, č.j.  MZDR 2361/2012-2/OZD-ČIL-L
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát lázní a zřídel 
(dále jen ČIL), jako dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 
Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k 
návrhu změny č. 1 územního plánu města Přerov sděluje:
Oproti schválenému územnímu plánu byl v legendách výkresové části 
odůvodnění změny č. 1 územního plánu změněn správný název limitu 
využití území „ochranné pásmo zdrojů přírodních minerálních vod II. 
stupně II A a ll. stupně II B”, kde hranice obou stupňů ochranného pásma 
byly graficky odlišeny, na jednotné označení „OP vodního zdroje II. 
stupně”. Tím došlo k záměně sledovaného jevu z řádku č. 55 nijak přímo 
nesouvisejícím sledovaným jevem z řádku č. 44 části A přílohy č. 1 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb., který se v koordinačním výkresu schváleného 
územnímu plánu ani nevyskytoval. ČIL požaduje opravit ve výkresové 
části název předmětného limitu dle schváleného územního plánu na 
„ochranné pásmo zdrojů přírodních minerálních vod” včetně grafického 
odlišení stupňů ochranného pásma.
Z hlediska ochrany zdrojů přírodních minerálních vod neuplatňuje ČIL k 
projednávanému návrhu změny územního plánu další připomínky.

Grafické odlišení stupňů 
ochranného pásma je zapracováno.

Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury 
27.8.2012, č.j. 569/2012-910-UPR/2-Ma
Zákon č. 2/1969 Sb. § 17, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje 
Ministerstvo dopravy jako ústřední orgán státní správy ve věcech 
dopravy. Ustanovení § 22 dále uvádí, že Ministerstvo dopravy 
zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví - dopravních sítí v 
rámci jednotlivých druhů dopravy.
Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti prosazuje 
Ministerstvo dopravy rozvojové záměry státu na úseku dopravní 
infrastruktury do územně plánovací dokumentace na úrovni ZÚR i ÚP 
jednotlivých obcí.
Na základě ustanovení § 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vydává 
Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 
odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb. o drahách 
ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 
zák. č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě ve znění pozdějších předpisů 
stanovisko k návrhu změny č. 1 ÚPo Přerov.
Pro plánovanou trasu dálnice D1 požadujeme vyznačit dopravní plochu 
v šířce budoucího ochranného pásma dálnice - 100 m od osy přilehlého 
jízdního pásu na obě strany. Uvedený požadavek se týká rovněž větví 
křižovatek, které jsou součástí nadřazené silnice. 

Požadavky na úpravu 
dokumentace změny nejsou jejím 
předmětem definovaným ve 
schváleném zadání. Ze stanoviska 
vyplývá vymezení koridoru v šířce 
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U MÚK Přerov - sever požadujeme doplnit plochu pro dopravu pro 
vedení provizorního (dočasného) propojení dálnice D 1 se stávající 
trasou silnice I/55 (severozápadní kvadrant) dle platné projektové 
dokumentace pro dálnici D 1 st. 0136.

Pro stavbu R55 Kokory-Přerov ještě nebylo vydáno územní rozhodnutí, 
ochranné pásmo nevzniklo. V daném úseku proto požadujeme vyznačit 
plochu pro dopravu po obou stranách navržené trasy R55, min. o šířce 
zakresleného budoucího OP.

V zájmu omezení případného zdržení přípravy dálnice v důsledku 
nesouladu s ÚP požadujeme rozšíření plochy pro dopravu pro vedení 
trasy dálnice D1 v rámci ochranného pásma tak, aby obsahovala všechny 
objekty související se stavbou dálnice.

Do koridoru dálnice zasahují lokality, s jejichž vymezením souhlasíme 
pouze s podmínkou, že nebudou zasahovat do plochy pro dopravu - pro 
dálnici D1, tzn. úpravu hranic určených lokalit tak, aby do koridoru, resp. 
OP nezasahovaly:
1) plochy pro výrobu označené 02-1.14-VS/3,99 a 02-1.15-VS/8,71 k.ú. 

Předmostí - výrobní zóna u MÚK Přerov-Předmostí, zasahuje do OP 
větví křižovatky D l .

2) plochy 02-1.13-OP/1,37 a 02-1.07-VS/2,09 - situované 
jihozápadně provozní MÚK Žernov (kř. D l x, po obou 
stranách dálnice Dl.

3) plocha ozn. 05-1.05-RS/0,31 ha - náhradní plocha sportoviště 
dotčeného trasou D1 je situována v OP dálnice Dl

4) plocha ozn. 01-2.78-VE/7,90, k.ú.Přerov, jižně od Bečvy -
přestavbová plocha pro umístění fotovoltaické elektrárny, 
kterou bude nově využita část stávající skládky odpadu -
zasahuje do OP dálnice Dl , z malé části i do plochy pro 
dopravu pro výstavbu dálnice D1.

5) plocha 01-1.82-VP/62,73, k.ú. Přerov - návrh nové plochy 
pro podnikatelské aktivity nadmístního významu pro VP -
výroba a skladování vyplývající ze ZÚR OK. Plocha je situována
jihozápadně MÚK Přerov - západ (DlxII/434), zasahuje do OP 
dálnice Dl a těsně navazuje na větev křižovatky.

OP dálnice, což by likvidovalo 
některé rozvojové plochy 
v územním plánu již vymezené. 
Koridor pro D1 je vymezen 
v rozsahu záboru podle 
dokumentace ÚR pro D1. U 
rozvojových ploch jsou hranice 
upraveny již podle oddělených 
nebo vykoupených pozemků. 

Je opraveno v souladu územním 
rozhodnutím č. 32/2006 (SÚ 
Lipník n/B) a stavebním 
povolením č.j. KUOK 
131269/2011 ze dne 30.11.2011, 
kde je stavba povolena jako stavba 
dočasná.

Je v dokumentaci návrhu opraveno 
- vymezen koridor podle OP 
rychlostní komunikace 100 m na 
každou stanu.

Za objekty související se stavbou 
dálnice se podle konzultace 
s ŘSaD ČR (31.8.2012) považují i 
návrhy přeložek další dopravní 
infrastruktury a inženýrských sítí. 
Ty jsou v dokumentaci vykresleny 
podle záborů v dokumentace ÚR 
pro D1 nebo souladu s ÚR 
ošetřeny jako návrhy veřejně 
prospěšných staveb.

Plocha pro dopravu pro vedení 
dálnice D1 je vymezena v souladu 
s dokumentací územního 
rozhodnutí.
Hranice ploch 02-1.14-VS/3,99,
02-1.15-VS/8,71, 02-1.13-
OP/1,37, 02-1.07-VS/2,09, 02-
1.13-OP/1,37, 02-1.07-VS/2,09 
a 05-1.05-RS/0,31, a ploch 01-
1.19-VS/2,97 a 02-1.10-OP/5,07
byly upraveny podle hranic 
záborů, resp. hranic pozemků pod 
stavbu již vykoupených, a 
z dokumentace ÚR pro D1. 
Podmínka stavební činnosti 
v rozvojových lokalitách v OP 
dálnice je definována právním 
předpisem a je předmětem 
následných řízení. K ploše 01-
2.78-VE/7,90 - do plochy pro 
dopravu zasahuje pouze vymezení 
zastavěného území (v současné 



Územní plán města Přerova 
návrh usnesení č. 17/8 Zastupitelstva města Přerova, 15.4.2013 – příloha č. 1návrhu na usnesení 

11/25

6) plocha 01-1.19-VS/2,97, k.ú. Přerov - rozšíření areálu 
Přerovských strojíren. Plocha je situována východně MÚK 
Přerov - západ, zasahuje do OP dáln. D1.

7) plocha 02-1.10-OP/5,07 k.ú. Předmostí, situovaná jihozápadně 
křížení dálnice Dl se sil. II/436.

Plochu pro sportoviště, umístěnou u mostní estakády navržené na Dl 
přes řeku Bečvu a železniční trať požadujeme - vzhledem k jejímu 
charakteru - vyznačit jako podmínečně přípustnou s podmínkou 
projednání a udělení souhlasu silničního správního úřadu s výjimkou 
ze zákazu stavební činnosti v ochranném pásmu dálnice.

Plochy označené 02-2.23-DP/2,29 a 02-1.24-VS/0,23 - „změna 
využití části území vymezeného jako plocha přestavby pro dopravu v 
závislosti na stupni přípravy stavby dálnice D1, st. 137-D131 SSÚD” 
- plochy určené pro stavbu SSÚD v oblasti provozní MÚK Žernov 
na dálnici D1, v závislosti na změnu územního rozhodnutí na 
„stavbu 0136” dálnice D1 - SSÚD Předmostí.

Upozorňujeme, že uvedené SSÚD je součástí stavby 0137 Přerov -
Lipník nad Bečvou, nikoli 0136, jak je uvedeno v textové části 
ÚPD. Z grafické části není zřejmé ohraničení předmětných ploch -
požadujeme je proto vyznačit dle platného stavu (viz rovněž závěry 
Sdělení MÚ Lipník nad Bečvou č .j. MÚ/12628/2012/SÚ-UŘ02/607 
ze dne 3.7.2012 o změně ÚR o umístění stavby, které obdržel 
rovněž MM Přerova, odbor staveb. řádu a živ. prostředí).
Z hlediska dopravního připojení návrhových ploch upozorňujeme na 
nutnost při návrhu postupovat v souladu s § 12 „Podmínky pro
připojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím” 
a s § 11 „Podmínky pro vzájemné připojování pozemních 
komunikací” vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ČSN 73 6110 
"Projektování místních komunikací" a ČSN 73 6102 "Projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích".

době skládka popílku). 
Navrhovaná plocha pro VE 
respektuje hranici plochy pro 
dopravu dokumentaci pro ÚR. 
K ploše 01-1.82-VP/62,73 - jedná 
se o nově vymezenou plochu
v návrhu označenou jako 01-1.82-
VPN/62,73 podle ZÚR OK, jejíž 
hranice respektuje dokumentaci 
ÚR pro D1. 
Plocha byla vymezena již účinným 
ÚPm Přerova. Udělení souhlasu 
silničního správního úřadu 
s výjimkou ze zákazu stavební 
činnosti v OP je předmětem 
následných řízení a vyplývá 
z právních předpisů. 
Podmínky udělení souhlasu 
stavební činnosti v OP dálnice 
mohou být případně uvedeny 
v textové části ´Odůvodnění´ jako 
informace o podmínkách realizace 
staveb.
Vymezení plochy DP pro SSÚD a 
předmětné plochy VS je opraveno
podle platného ÚR č. 19/2012 (č.j. 
MU/09333/2012/SÚ-UŘo2/607, 
ze dne 22.5.2012), kterým bylo 
změněno ÚR č. 20/2007 o 
umístění stavby Dálnice D1, 
stavba 0137 Přerov-Lipník nad 
Bečvou (č.j. MU/18273/2007/SU 
/SLO/142 ze dne 14.9.2007). 
Současné vymezení vyplývá 
z podkladů ŘSaD ČR před 
vydáním ÚR (10/2011). 
Zhotoviteli byly nové podklady 
(dokumentace UR č. 19/2012) 
zaslány e-mailem s tímto 
vyhodnocením.
Je v dokumentaci opraveno.

Je předmětem následných řízení.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
27.7.2012, č.j.  29186/2012/31100
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby 
nerostných surovin podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sdělujeme, že s návrhem zadání územního plánu města souhlasíme pouze za 
předpokladu, že tato dokumentace respektuje zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, tj., že neohrozí 
vytěžitelnost všech zásob dříve těženého výhradního ložiska vápence 
vysokoprocentního Předmostí, č. lož 3 066300, pokrytého dobývacím 
prostorem stejného názvu, s chráněným ložiskovým územím Předmostí-
Žeravice, dosud netěženého výhradního ložiska cihlářské suroviny Viničná, č. 
lož. 3 132700, s chráněným ložiskovým územím stejného názvu, dříve 
těženého výhradního ložiska karbonátů pro zemědělské účely, vápence 
ostatního a cementářské korekční sialitické suroviny Žeravice, č. lož. 3 
190800, s chráněným ložiskovým územím Předmostí-Žeravice a dříve 
těženého výhradního ložiska vápence vysokoprocentního Sobíšky, č. lož. 3 
203200, s chráněným ložiskovým územím stejného názvu.

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a 
stavební správa Brno
22.8.2012, 6036286732012-1383-ÚP-OL
Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními 
předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břec-
lav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, 
Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, 
Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno 
vyhodnocení výše uvedené akce. Česká republika - Ministerstvo obrany, 
zastoupená VUSS Brno, jako věcně a místně příslušná ve smyslu § 6 
odst.l písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel 
VUSS Brno Ing. Jaroslav VALCHÁŘ, na základě pověření ministryně 
obrany č.j. 2566/2007-8764 ze dne 2. ledna 2008, ve smyslu § 7, odst. 2 
zákona č. 219/2000 Sb., vydává stanovisko.
Od doby zpracování Územního plánu Přerov (k právnímu stavu v roce 
2008) došlo na správním území města Přerova ke změnám v 
požadavcích na hájení a ochranu zájmů Ministerstva obrany.
Z tohoto důvodu a v návaznosti na řešené změny v územně plánovací 
dokumentaci, požadujeme do návrhu změny č. 1 Územního plánu města 
Přerova (do textové a grafické části) zapracovat aktualizované limity a 
zájmy Ministerstva obrany.

-  Ochranná pásma Letiště Přerov, která je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (viz.mapový podklad, CD - dle ÚAP jev 102 a předaná 
dokumentace AGA Letiště s.r.o. z roku 1997).
Jedná se o níže vyjmenovaná ochranná pásma:
1/ OP užšího okolí letiště -    A.  OP se zákazem staveb
                                               B.  OP s výškovým omezením
                                               C.  OP proti nebezpečným a klamavým 

světlům
                                               D.  OP s omezením staveb vzdušných 

Vzhledem ke změnám 
v požadavcích na hájení a ochrany
zájmů MO je výkres č. II.4.6. 
Schema - Zájmové území armády 
ČR upraven a doplněn o OP 
poskytnutá na CD nosiči.
Podmínky realizace staveb v OP 
letiště jsou vázány na následná 
řízení a nejsou tedy předmětem 
územního plánování.
Popisy OP jsou uvedeny v textové 
části ´Odůvodnění´ jako informace 
o podmínkách realizace staveb v 
kap. B.3.1.4. a B.3.2.2....popis JZ 
sektoru.
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vedení VN a VVN 
2/ OP Ornitologická -  A. Vnitřní ornitologické OP
                                          B.  Vnější ornitologické OP
Doplňující a podrobná specifikace výše uvedených ochranných pásem je 
zřejmá z dokumentace, kterou zpracovala projektová kancelář AGA 
LETIŠTE s.r.o. v roce 1997. Tato dokumentace byla poskytnuta 
Magistrátu města Přerova č.j. 13090/2006-5110 dne 14.9.2006.
Ve výše uvedeném území (dle ustanovení § 175 odst. l zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného 
stanoviska ČR - Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební 
správy Brno.

-  Ochranná pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany, která je nutno respektovat podle ustanovení § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Část OP předáváme digitálně (viz. mapový podklad, CD - dle ÚAP jev 
103) Jedná se o OP přehledových systémů
Sektor A a B (plocha kružnice se středem v ose antény a poloměru 5 
km).
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou 
nadzemní výstavbu včetně výsadby na základě závazného stanoviska 
MO ČR zastoupeného VUSS Brno. V tomto vymezeném území může 
být výstavba a výsadba omezena nebo zakázána.
Sektor C (plocha mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 5 km 
a 30 km) V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO ČR 
zastoupeného VUSS Brno. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a 
přestavby):
- větrných elektráren
- výškových staveb (i dominant v terénu)
- venkovního vedení vvn a vn
- základnových stanic mobilních operátorů
- staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a 
výškových staveb nad 30 m nad terénem výškově omezena nebo 
zakázána.
Doplňující a podrobná specifikace veškerých ochranných pásem 
leteckých radiových zabezpečovacích zařízení včetně omezení 
uvedených v ochranných pásmech jsou zřejmá z dokumentace, kterou 
zpracovala projektová kancelář AGA LETIŠTĚ s.r.o. v roce 1997. Tato 
dokumentace byla poskytnuta Magistrátu města Přerova č.j. 13090/2006-
5110 dne 14.9.2006 a doplněna o změnu v OP leteckých radiových 
zabezpečovacích zařízení č.j. 276/2009-1383-ÚP-OL dne 5.2.2009.

-  Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je 
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (viz. mapový podklad, CD - dle 
ÚAP jev 82).
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:
1/ Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu 
(v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska ČR -
Ministerstva obrany, VUSS Brno);
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2/ Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu 
přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen 
na základě stanoviska ČR - Ministerstva obrany, VUSS Brno);
3/ Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu 
přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. 
jen na základě stanoviska ČR - Ministerstva obrany, VUSS Brno).
4/ Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu 
přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. 
jen na základě stanoviska ČR - Ministerstva obrany, VUSS Brno).
Ve výše uvedených zájmových územích může dojít k výškovému 
omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové 
dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, 
komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci 
územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to 
pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených 
územích.

-  Zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a 
veškeré zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(viz. mapový podklad, CD - dle ÚAP jev 82).
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě stanoviska 
ČR - Ministerstva obrany, VUSS Brno.

-  Objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území, který je 
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (viz. mapový podklad, CD - dle 
ÚAP jev 107).
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
stavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany, VUSS Brno.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i z 
hlediska povolování níže uvedených druhů staveb (dle ÚAP - jev 119).
Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě stanoviska 
Ministerstva obrany, VUSS Brno:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, 
silnic I., II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných 
konstrukcí (např. základnové stanice...)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Do grafické části územního plánu požadujeme zapracovat následující 
textovou poznámku „Celé správní území je zájmovým územím 
Ministerstva obrany“:
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Uvedená ochranná pásma, zájmy a limity Ministerstva obrany navazují 
na stanovisko č.j. 1126-2405/20560/2011-1383-UP-OL uplatněné k 
návrhu zadání a jsou v souladu s jevy, které byly v červnu letošního roku 
předány pro pravidelnou aktualizaci ÚAP čj. 159-34/2008/DP-1383-
OL.

Výše uvedené limity a zájmy Ministerstva obrany požadujeme v návrhu 
změny č. 1 územního plánu města Přerov respektovat. Především 
upozorňujeme na upřesnění a vymezení rozvojové plochy pro 
podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního 
významu Přerov (RO 6), která je situována v blízkosti letiště Přerov a 
zasahuje do jeho ochranných pásem. Tuto plochu je nutné vymezit v 
takovém rozsahu, aby budoucí výstavbou nebyl ohrožen letecký provoz 
nebo funkce leteckých zařízení.

Rozloha plochy v dokumentaci 
návrhu označena jako 01-1.82-
VPN/62,73 je v upraveném návrhu 
plošně omezena o část (cca 3 ha) 
situovanou v zóně B ochranného 
pásma leteckých rádiových 
zabezpečovacích zařízení, kde 
nejsou žádné stavby přípustné.

ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký 
kraj
Bez stanoviska.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Olomoucký kraj
Bez stanoviska.

ČR – Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, Ostrava
Bez stanoviska.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
Bez stanoviska.

Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a krajské středisko 
Olomouc, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
24.8.2012, č.j. 01322/LM/2012
Stanovisko dotčeného orgánu státní správy, týká se: Návrhu změny 
č. 1 Územního plánu města Přerova, Pořizovatel: Magistrát města 
Přerova, Odbor rozvoje, Přerov. Zpracovatel: Urbanistické středisko 
Brno, spol_ s r.o., Příkop 8, Brno
K věci: Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (dále 
"Správa CHKO") jako dotčený orgán státní správy ochrany přírody 
věcně a místně příslušný na území Národní přírodní rezervace (dále 
„NPR”) Žebračka a jejího ochranného pásma podle § 78 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů (dále "zákon o ochraně přírody") a podle 
vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ 
chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních 
obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními 
přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy ve znění 
pozdějších předpisů (dále „vyhláška č. 46/2010 Sb.”) vydává podle 
§ 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon”) 
k Návrhu změny č. 1 Územního plánu města Přerova (zpracovatel: 
Urbanistické střediska Brno, spol. s r.o., Příkop 8, Brno; datum 
zpracování: nedatováno) následující stanovisko:
Správa CHKO nesouhlasí s Návrhem změny č. 1 Územního plánu 
města Přerova v předložené podobě. Vydání souhlasného stanoviska 
Správa CHKO podmiňuje splněním požadavků uvedených v příloze 

Datum zpracování návrhu změny 
č. 1 ÚPm Přerova je v dokumen-
taci uveden 4/2012.

Požadavky deklarované stanovis-
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č. 1 tohoto stanoviska a graficky znázorněných v příloze č. 2 tohoto 
stanoviska.
Příloha č. 1 ke stanovisku Správy CHKO Litovelské Pomoraví č. j. 
013221LM12012, Tabulka: Požadavky k Návrhu změny č. 1 Územního 
plánu města Přerova:

kem nejsou v celém rozsahu 
předmětem změny územního 
plánu. Níže návrh na jejich řešení:

Požadavek dotčeného orgánu uveden v příloze stanoviska / řešení návrhu změny č. 1:
A1 .. plocha krajinné zeleně, návrh / Je vyhověno - plocha v ÚP vymezená pro RS, v RBC 164 Žebračka; 
původně předmětem změny č. 2 v souvislosti s pořízením regulačního plánu Michalov - Žebračka; řešení RP 
předpokládá využití slučitelné s využitím krajinné zeleně = budou splněny požadavky SCHKO AOPK LP 
k projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚPm Přerova.
B1, B2, B3, B5 ... plocha lesní, návrh / Je vyhověno.
B4, B7, B8, B9, B10 ... plocha krajinné zeleně, stav / Je vyhověno, opraveno.
B6 ... ... plocha krajinné zeleně, stav / Je opraveno na stávající krajinnou zeleň - zastavěné území nelze 
změnit, nesplňuje podmínky § 58 stavebního zákona, v zastavitelném území je možno vymezit plochu 
nezastavitelnou v souladu s § 2 písm f stavebního zákona.
B11 ... BR - bydlení rodinné, návrh / část plochy 01-051-BR/4,00 mimo OP NPR Žebračka není podle zadání 
předmětem změny územního plánu, bude ponechána jako stávající BR; realizované investice v souvislosti 
s předpokládanou rodinnou zástavbou, 2009 (plynofikace, veřejné osvětlení, místní komunikace, v současné 
době projednávána přeložka elektrického vedení VN)
C1, C2... plocha krajinné zeleně, stav / Je vyhověno, opraveno.
D1 ... plocha krajinné zeleně, stav / Je ponecháno k vyhodnocení autorizovaného zpracovatele.

Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Bez stanoviska.
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Připomínky sousedních obcí Navrhovaný způsob řešení

Bez připomínek.

Ostatní Navrhovaný způsob řešení

Ředitelství silnic a dálnic ČR
17.8.2012, č.j.  003121/11300/2012
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává k projednávané ÚPD následující 
vyjádření, které je podkladem pro stanovisko dotčeného orgánu -
Ministerstva dopravy:
Ke změně č. 1 ÚP města Přerova jsme se naposledy vyjádřili spisem č.j. 
001391/11300/2011 ze dne 18.4.2011, v rámci projednání k návrhu 
zadání změny.
Předmětem změny č. 1 ÚP města Přerova je soubor změn vyplývající 
mj. z 1. Aktualizace ZÚR Olomouckého kraje, z projednání zadání, 
legislativních změn, rozhodnutí správních úřadů, změny hranice k.ú.,. 
aktualizace zastavěného území a další.
K vybraným částem předloženého návrhu změny č. 1 ÚP města Přerov 
sdělujeme:
I nadále požadujeme respektovat plánované trasy dálnice D1, rychlostní 
silnice R55, přeložky silnice 1/55 (Přerov - Předmostí a Přerov - Průtah) 
formou koridorů pro dopravu tak, jak je uvedeno v našem dřívějším 
vyjádření k návrhu zadání změny (viz výše) tj.:
- koridor pro trasu dálnice D1 o šířce ochranného pásma (dále jen OP) 
dálnice - 100 m od osy přilehlého jízdního pásu na obě strany. Uvedené 
OP se týká rovněž větví křižovatek, které jsou vždy součástí nadřazené 
silnice. Upozorňujeme, že u MÚK Přerov - sever nutno doplnit plochu 
pro dopravu pro vedení provizorního (dočasného) propojení dálnice D 1 
se stávající trasou silnice 1/55 (severozápadní kvadrant) dle platné 
projektové dokumentace pro dálnici D 1 st. 0136.
- koridor pro vedení trasy rychlostní silnice R55. V grafické části (1.2.3 
Hl. výkres - dopravní řešení) v úseku od MÚK Přerov sever (kř. 
D1xR55) po hranice k.ú. (směr Brodek u Přerova) je podél navržené 
trasy R55 zakresleno budoucí ochranné pásmo. Vzhledem k tomu, že 
územní rozhodnutí pro stavbu R55 Kokory-Přerov ještě nebylo vydáno, 
ochranné pásmo nevzniklo. Požadujeme proto pro tento záměr v daném 
úseku zakreslit plochu pro dopravu po obou stranách navržené trasy 
R55, min. o šířce zakresleného budoucího OP.
Dle předložené grafické části je trasa dálnice D 1 zakreslena jako 
konečný stav, včetně konkrétního technického řešení a vč. ochranného 
pásma. Podél jejího vedení je zakreslena minimální plocha pro dopravu. 
S ohledem na to, že do doby vydání stavebního povolení na stavbu 
dálnice D 1 může dojít k úpravám v technickém řešení (např. 
mimoúrovňových křižovatek) a pro omezení zdržení přípravy dálnice v 
důsledku nesouladu s ÚP požadujeme:
1. rozšíření plochy pro dopravu pro vedení trasy dálnice D1 v rámci 
ochranného pásma dle prostorových možností tak, aby obsahovala 
všechny objekty související se stavbou dálnice.
2. V ÚPD (text. i graf. části legendy) uvést: technické řešení navržených 
křižovatek u dálnice D 1 je pouze schematické, pro zajištění/zjištění 

Vyhodnocení DTTO Ministerstvo 
dopravy.
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dostatečné plochy pro dopravu pro její vedení. Tento náš požadavek 
vyplývá, ze zkušeností, kdy v mnohých případech i změna technického 
řešení je chápána jako nesoulad s územním plánem, což v konečném 
důsledku může vést ke zrušení stavebního povolení.
Dále dle grafické části do výše definovaných koridorů zasahují tyto 
lokality:
plochy pro výrobu označené 02-1.14-VS/3,99 a 02-1.15-S/8,71 k.ú. 
Předmostí - výrobní zóna u MÚK Přerov-Předmostí, zasahuje do OP 
větví křižovatky D1 .
 plochy 02-1.13-OP/1,37 a 02-1.07-VS/2,09 - situované jihozápadně 

provozní MÚK Žernov (kř. D1x, po obou stranách dálnice D1.
 plocha ozn. 05-1.05-RS/0,31 ha - náhradní plocha sportoviště 

dotčeného trasou D1 je situována v OP dálnice D1
 plocha ozn. 01-2.78-VE/7,90, k.ú.Přerov, jižně od Bečvy -

přestavbová plocha pro umístění fotovoltaické elektrárny, kterou 
bude nově využita část stávající skládky odpadu - zasahuje do OP 
dálnice D1, z malé části i do plochy pro dopravu pro výstavbu 
dálnice D1.

 plocha 01-1.82-VP/62,73, k.ú. Přerov - návrh nové plochy pro 
podnikatelské aktivity nadmístního významu pro VP - výroba a 
skladování vyplývající ze ZÚR OK. Plocha je situována 
jihozápadně MÚK Přerov - západ (D1 x11/434), zasahuje do OP 
dálnice D1 a těsně navazuje na větev křižovatky.

 plocha 01-1.19-VS/2,97, k.ú. Přerov - rozšíření areálu Přerovských 
strojíren. Plocha je situována východně MÚK Přerov - západ, 
zasahuje do OP dáln. D1.

 plocha 02-1.10-0P/5,07 k.ú. Předmostí, situovaná jihozápadně 
křížení dálnice D1 se slin. 11/436.

S vymezováním nových funkčních ploch v OP dálnice v této fázi
nesouhlasíme z důvodu možného omezení nebo znesnadnění při realizaci 
dálnice, tj. z důvodu možného pozdějšího finančního dopadu na stavbu 
dálnice. Proto u všech lokalit zasahujících do OP dálnice požadujeme 
upravit jejich hranice tak, aby nezasahovaly do ochranného pásma 
dálnice D 1.
V případě plochy pro sportoviště (bod 2.): Plocha je umístěná u mostní 
estakády navržené na D1 přes řeku Bečvu a železniční trať. S ohledem na 
účel a její umístění s uvedenou plochou souhlasíme s tím, že bude 
uvedena podmínka její přípustnosti: nutnost projednání a udělení 
souhlasu silničního správního úřadu s výjimkou ze zákazu stavební 
činnosti v ochranném pásmu dálnice.
K dalším částem sdělujeme:
Plochy označené 02-2.23-DP/2,29 a 02-1.24-VSIO,23 - „změna využiti 
části území vymezeného jako plocha přestavby pro dopravu v závislosti 
na stupni příprav stavby dálnice D1, st. 137-D131 SSÚD” - plochy 
určené pro stavbu SSÚD v oblasti provozní MÚK Žernov na dálnici D 1, 
v závislosti na změnu územního rozhodnutí na „stavbu 0136” dálnice D1 
- SSÚD Předmostí.
Upozorňujeme, že uvedené SSÚD je součástí stavby 0137 Přerov -
Lipník nad Bečvou, nikoli 0136, jak je uvedeno v textové části ÚPD. 
Vzhledem k tornu, že z grafické části není zřejmé ohraničení 
předmětných ploch, požadujeme tyto v dalším stupni projednání ÚPD 
vyznačit dle platného stavu (viz rovněž závěry Sdělení MÚ Lipník nad 
Bečvou č.j. MÚ/12628/2012/SÚ-UŘ02/607 ze dne 3.7.2012 o změně 
ÚR o umístění stavby, které obdrželo rovněž MM Přerova, odbor staveb. 
řádu a živ. prostředí).
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Obecně uvádíme, že souhlas s nově navrhovaným funkčním využitím 
území není současně souhlasem s jeho komunikačním připojením k 
silniční síti. Z hlediska dopravního připojení návrhových ploch i nadále 
upozorňujeme na nutnost při návrhu postupovat v souladu s § 12 
„Podmínky pro připojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním 
komunikacím” a s § 11 „Podmínky pro vzájemné připojování pozemních 
komunikace` vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ČSN 73 6110 
"Projektování místních komunikace' a ČSN 73 6102 "Projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích".
K ostatním částem projednávané ÚPD nemáme připomínky.

Týká se následných řízení.

České dráhy, generální ředitelství, odbor správy nemovitostí
26.7.2012, č.j.  9554/2012-031
Předmětem návrhu Změny č.1 Územního plánu města (ÚPm) Přerov 
jsou dílčí změny, vyplývající zejména z Aktualizace č.1 Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje, z digitalizace k.ú. 
správního obvodu města, z upřesnění některých záměrů investorů a 
podaných žádostí o změny ÚPm včetně drobných nesrovnalosti v 
užívání či vymezení pozemků nebo jejich částí na území správního 
obvodu města Přerov (k.ú. Čekyně, Dluhonice, Henčlov, Kozlovice u 
Přerova, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky, Popovice u 
Přerova, Předmostí, Přerov, Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova a 
Žeravice).
Na k.ú. Dluhonice, Lověšice u Přerova a Přerov, dotčeném návrhem 
Změny č.l ÚPm Přerov, se nacházejí nemovitosti (a zařízení) ve 
vlastnictví Českých drah, a.s., (IČ 709 94 226). V souvislosti s tím 
Vás žádáme o přizvání k účasti na jednáních a řízeních v 
předmětných věcech ve správním obvodu města a předložení s tím 
souvisejících dokumentací.
České dráhy, a.s. (IČ 709 94 226) , nejsou návrhem Změny č.l ÚP 
m Přerov dotčeny.
Odůvodnění
Nemovitosti ve vlastnictví Českých drah., a.s., které se nacházejí 
na k.ú. Dluhonice (LV č. 107 dle KN), Lověšice u Přerova (LV č. 9 
dle KN) a Přerov (LV č.14090 dle KN), tak i na sousedních k.ú. 
Horní Moštěnice (LV č.318 dle KN), Věžky u Přerova (LV č. 62 dle 
KN), Rokytnice u Přerova (LV č.204 dle KN) a Lhotka u Přerova 
(LV č.63 dle KN), nejsou v bezprostředním vlivu a dosahu dílčích 
změn předmětného návrhu Změny č.1 ÚPm Přerov.
K návrhu Změny č.1 ÚPm Přerov, není ze strany Českých drah, a.s., 
námitek ani připomínek.

Povodí Moravy, s.p., Brno
31.8.2012, č.j. PM36985/2012-203/Ho
Charakteristika akce:
Dopisem ze dne 4.7.2012 jsme obdrželi oznámení o projednávání návrhu 
změny č. 1 Územního plánu města Přerova. Změna č. 1 nemá vliv na 
koncepci rozvoje města stanovenou v platném územním plánu. Hranice 
zastavěného území je aktualizována k březnu 2012. Z řešení územního 
plánu bude vypuštěno územní hájení pro vodní nádrž Žeravice na toku 
Olešnice a pro vodní nádrž Zábeštní Lhota na toku Říka. Tyto lokality 
nejsou zařazeny v Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod (Praha, září 2011).
Dále je nově vymezena plocha pro podnikatelské aktivity nadmístního 
významu (strategická průmyslová zóna) pro VP - výroba a skladování v 
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k.ú. Přerov v souladu s 1. Aktualizací ZÚR OK.
Koncepce dopravní a technické infrastruktury zůstává beze změny, v 
rámci změny je doplněno v kapitole Zásobování vodou - výstavba 
vodovodních řadů - napojení Nelešovic, napojení Lhotky a zaokruhování 
v jižní části Přerova včetně odbočky do Lověšic.
Stanovisko správce povodí
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. 
Brno, jako správce povodí a toku k návrhu změny č. 1 územního plánu 
toto stanovisko:
Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem 
oblasti povodí.
Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, s návrhem změny č. 1 územního 
plánu souhlasíme.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
27.8.2012, č.j.  2012/1440/Pj-S5
K předloženému návrhu územně plánovací dokumentace „Změny č. 1 
Územního plánu města Přerova” nemá naše společnost připomínky a s 
předloženou dokumentací souhlasí.

Posouzení upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu města Přerova KÚOK OSRK podle 
§ 51 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje 
kraje
21.12.1012, čj. 105504/2012
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, 
obdržel dne 21.11.2012 podklady Magistrátu města Přerova, Odboru 
koncepce a strategického rozvoje, k posouzení návrhu změny č. 1 
územního plánu města Přerova (dále jen ÚP Přerov) a k vydání 
stanoviska podle ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších úprav (dále jen stavební zákon). Krajský úřad Olomouckého 
kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, sděluje, že mu byly předloženy 
všechny podklady v rozsahu dle ustanovení § 51 odst. 1 stavebního 
zákona a § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně 
plánovací činnosti (dále jen vyhláška). Předložené dokumenty obsahují: 
návrh změny č. 1 ÚP Přerova včetně odůvodnění a zprávu o projednání 
návrhu změny č. 1 ÚP Přerova.
Návrh změny č. 1 ÚP Přerova byl dokončen v listopadu 2012. 
Předmětem změny jsou změny vyplývající ze změny č. 1 ZÚR OK a 
územní studie ROS; požadavky vyplývající z projednání zadání, 
legislativních změn, rozhodnutí správních úřadů; změny vyplývající z 
žádostí a podnětů; změny vyplývající z územně plánovacích 
dokumentací sousedních obcí; změny vyplývající ze změny hranice 
katastrálních území; aktualizace zastavěného území, stavových ploch a 
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záměrů; přehodnocení vymezení ploch s rozdílným způsobem využití na 
základě zjištěného skutečného stavu; úpravy návazností ÚSES; změny 
vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí; změny grafického 
vyjádření grafické části dokumentace.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj se nezpracovávalo, neboť 
schválené zadání tento požadavek neobsahovalo.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje 
kraje, na základě posouzení předložených materiálů ve smyslu úst. § 51 
odst. 2 stavebního zákona konstatuje:

• z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem 
na širší územní vztahy bylo zjištěno, že předložený návrh změny č. 1 
Územního plánu města Přerova zapracovává vazby na území 
sousedních obcí,

• návrh změny č. 1 Územního plánu města Přerova je v souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády 
ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009,

• návrh změny č. 1 Územního plánu města Přerova respektuje řešení 
platné územně plánovací dokumentace vydané krajem: Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 opatřením obecné 
povahy, ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK, vydané Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje 22.4.2011 opatřením obecné povahy č. j. 
KUOK/28400/201 1 - účinnost od 14. 7. 201 1 .

Upozorňujeme:
- zapracování a využití navrhované plochy 02-1.24-VS/0,23 je nezbytné 

dohodnout s Ministerstvem dopravy ČR jako příslušným dotčeným 
orgánem; navrhovaná plocha se nachází v koridoru pro vodní cestu D-
O-L, vymezeném v šířce 200m (100m od osy na každou stranu) v 
ZÚR OK, v platném znění, kdy využití území koridoru nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
požadované budoucí využití pro D-O-L,

- je třeba příslušný regulativ, podmínky pro využití plochy pro 
podnikatelské aktivity nadmístního významu (strategická průmyslová 
zóna) 01- 1.82-PN/59,54 zapracovat do části výroku.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, 
vydává podle ustanovení § 51 odst. 3 stavebního zákona toto 
stanovisko:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, 
vydává podle § 51 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko se 
souhlasem, aby návrh změny č. 1 Územního plánu města Přerova byl 
veřejně projednáván v řízení o územním plánu podle úst. § 52 odst. 1 
stavebního zákona.

Ministerstvo dopravy vydalo 
dne 13.2.2013 pod č.j. 
98/2013-910-UPR/2 souhlasné 
stanovisko v rámci následného 
veřejného projednání.

Kromě podmínek vztahujících 
se k následným řízením bylo 
požadavkem KÚOK OSRK 
uvést v regulativech využití 
podmínku, že v ploše nebudou 
umísťovány samostatné 
skladové objekty. Tato 
podmínky bude Průvodní 
zprávě v kap. B.6. uvedena.
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Vyhodnocení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu města Přerova
podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění platném do 31.12.2012

Požadavky Způsob řešení

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství
16.1.2013. č.j. 6125/2013
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství (dále jen „krajský úřad"), obdržel dne 27. 12. 2012 Vaše 
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu 
města Přerova. Cílem předkládané změny územního plánu je mj. 
upřesnění vymezení koridoru navrhované pozemní komunikace 
propojující silnici II/150 a silnici II/434 v západní části města Přerova, 
souběžně navrhované cyklistické stezky a souběžně navrhovaných 
vedení technické infrastruktury a biokoridoru č. 67.
Propoj silnice II/150 a silnice II/434 je v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění jejich aktualizace č. 1, vymezen jako 
veřejně prospěšná stavba D17, jejíž popis zní: „II/150 Přerov, 
jihozápadní obchvat, přeložka".
Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k 
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, 
podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k upravenému 
návrhu změny č. 1 územního plánu města Přerova připomínky.
Za vlastníka silnice II/150, kterým je Olomoucký kraj, vznáší v souladu 
s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
požadavek na zřízení předkupního práva Olomouckého kraje k 
pozemkům dotčeným přeložkou zmíněné silnice.

Jedná se o stavbu v ÚP města 
Přerova vymezenu jako veřejně 
prospěšná stavba „D.1.8 Přeložka 
sil. II/150, úsek mezi sil. II/434 a 
sil. II/55 v jihozápadní oblasti 
města vč. Mádrova podjezdu pod 
tratí ČD vč. souběžné cyklistické 
stezky“. Předkupní právo pro 
Olomoucký kraj k pozemkům 
dotčeným návrhem této přeložky 
bude v dokumentaci ÚP města 
Přerova vymezeno.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.1.2013, č.j. 0000113/11300/2013
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává k projednávané ÚPD následující 
vyjádření, jako majetkový správce dle §52 Stavebního zákona:
Ke změně č. 1 ÚP města Přerova jsme se naposledy vyjádřili spisem č.j. 
003121/11300/2012 ze dne 17.8.2012, v rámci společného jednání o 
návrhu změny.
Předmětem změny č. 1 ÚP města Přerova je soubor změn vyplývající mj. 
z1. Aktualizace ZÚR Olomouckého kraje, z legislativních změn, 
rozhodnutí správních úřadů, změny hranice k.ú., aktualizace zastavěného 
území a dalších. Dle předložené ÚPD navrhovaná změna č. 1 řeší 
zejména:
- upřesňuje hranice regionálního biokoridoru a změnu vymezení plochy 

VS stávajícího areálu fy EMOS,
- změnu funkčního vymezení dílčích ploch v ÚPm Přerova vymezených 

pro DT - plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra 
a pro VS (smíšené plochy občanského vybavení výroby, které 
bezprostředně navazují na stávající funkční areály),

- vymezení nové plochy pro podnikatelské aktivity nadmístního 
významu (strategické průmyslové zóny) pro VPN - výroba a 
skladování nadregionálního významu v k.ú. Přerov.

Z hlediska našich připomínek a požadavků uvedených v rámci 
společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP města Přerova sdělujeme:
1.   Plánované trasy dálnice D1, rychlostní silnice R55, přeložky silnice 
I/55 (Přerov - Předmostí a Přerov -průtah)
      Předložený návrh změny č. 1 respektuje trasu dálnice vymezením její 

trasy a ochranného pásma silnice, v souladu s vydaným územním 
rozhodnutím pro umístění dálnice D1 (stavby 0136 a 0137-zde již je 
vydáno pravomocné stavební povolení).
- Náš požadavek na vymezení koridoru pro dálnici D1 vyplynul 

zejména z důvodu eventuální úpravy jejího technického řešení na 
základě provedené expertízy dokumentace pro stavební povolení 
stavby D 0136 (její přijetí by znamenalo zdržení přípravy dálnice) a 
následného rizika nesouladu s ÚP. Vzhledem k tomu, že příprava 
dálnice D1 v daném území v zásadě pokračuje dle původního 
projektu a územní rozhodnutí je platné, nemáme z naší strany k 
územním plánem vymezené trase dálnice D1 připomínky.

- Chybějící trasa provizorního (dočasného) propojení dálnice D1 se 
stávající trasou silnice I/55 u MUK Přerov - sever byla v grafické 
části doplněna.

- Požadovaný koridor (plocha pro dopravu) pro vedení plánované 
rychlostní silnice R55 v úseku od MUK Přerov sever (křižovatka 
D1xR55) po hranice k.ú. (směr Brodek u Přerova) je respektován
formou plochy pro dopravu (původně zakreslena trasa R55 a 
ochranné pásmo).

2.     K navrhovaným (dříve připomínkovaným) lokalitám, které zasahují 
do ochranného pásma (dále jen OP) připravované dálnice D1, resp.
silnice I/55, sdělujeme: 

- Dle předložené ÚPD byla lokalita ozn. 01-1.82-VP (plocha pro 
podnikatelské aktivity), územně zmenšena s tím, že dle grafické 
části je od větví MUK Přerov - západ (D1xll/434) oddělena pásem 
plochy pro dopravu (navržené podél větví MÚK).

- Připomínky k plochám ozn. 02-2.23-DP/2,29 a 02-1.24-VS/0.23 
(pro stavbu SSÚD v oblasti provozní MÚK Žernov na dálnici D 1) 
byly respektovány - je opravená textová část ohledně zařazení 
stavby SSÚD do stavby 0137 (nikoli 0136, jak bylo původně 
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uvedeno) a předchozí nejasné ohraničení ploch bylo upraveno v 
souladu s platnou změnou UR pro stavbu SSÚD.

I nadále upozorňujeme, že souhlas s nově navrhovaným funkčním 
využitím území není současně souhlasem s jeho komunikačním 
připojením k silniční síti.
V souvislosti s funkčními plochami, které jsou  vymezeny v OP dálnice,  
resp. s jeho využitím, dále upozorňujeme:
Dálniční a silniční ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, 
jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu, kterým je v 
případě dálnic a rychlostních silnic - Ministerstvo dopravy. Vzhledem ke 
stupni přípravy dálnice v daném území je nutno případné využití 
návrhových ploch v OP dálnice D1 usměrňovat tak, aby nedošlo k 
omezení nebo znesnadnění její realizace.
K ostatním částem projednávané ÚPD nemáme připomínky.

Je předmětem následných řízení.

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a 
stavební správa Brno
7.2.2013, č.j. 478/32736/2013-1383-ÚP-OL
Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními 
předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, 
Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, 
Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový 
Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo 
provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.
Česká republika - Ministerstvo obrany jejímž jménem jedná VUSS 
Brno, jako věcně a místně příslušná ve smyslu § 6 odst. l písm. h) 
zákona č. 222/1999 Sb., zastoupená ředitelem VUSS Brno Ing, Jaroslav 
VALCHÁŘ, na základě pověření ministryně obrany č.j. 2566/2007-
8764 ze dne 2. ledna 2008, ve smyslu §7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. 
vydává stanovisko.
Do textové části II.O1 upraveného návrhu Změny č. l územního plánu 
města Přerova - Průvodní zprávy - Odůvodnění - požadujeme do článku 
„Informace o podmínkách realizace staveb" na str. 19, do odstavce k 
ochranným pásmům letiště Přerov, doplnit text následujícím způsobem:
„Doplňující a podrobná specifikace veškerých ochranných pásem včetně 
leteckých radiových zabezpečovacích zařízení je zřejmá z dokumentace, 
kterou zpracovala projektová kancelář AGA LETIŠTĚ s.r.o. v roce 
1997. Tato ochranná pásma jsou v současné době platná a jsou k 
dispozici na Magistrátu města Přerova. Ochranná pásma letiště Přerov je 
nutno respektovat."

Bude v čistopise dokumentace 
změny č. 1 doplněno.
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Ministerstvo dopravy
13.2.2013, č.j. 98/2013-910-UPR/2
Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za 
tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, že 
ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, 
stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) žák. č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) žák. č. 266/1994 
Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. l písm. o) a p) žák. č. 
49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 žák. ě. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu změny 
č. l územního plánu města Přerova.
Vzhledem k tomu, že naše požadavky uplatněné ke společnému jednání 
byly akceptovány, nemáme k návrhu změny č. l územního plánu města 
Přerova připomínky.


