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Magistrát města Přerova
Odbor koncepce a strategického rozvoje

Vyhodnocení projednání

NÁVRHU

Zprávy o uplatňování 

Územního plánu města Přerova,

podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

srpen 2013
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DOTČENÉ ORGÁNY ZPŮSOB ŘEŠENÍ

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí
30.7. a 5.8.2013, č.j.  MMPr/095901/2013/ZP/Eh a MMPr/097064/2013/Ha
Magistrál města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 
příslušný podle ustanovení § 66 odst. l zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 
I. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonu (vodní 
zákon), ve znění pozdějších právních předpisu a dále podle ustanovení 
§ 5 odst. 2) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen zákon o ochraně /PF) a 
podle úst. § 48 odst. l písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a dle ust. §§ 10, 11 a 
154 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s §§ 71, 76 a 77 zákona č.114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako 
příslušný orgán dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako 
příslušný orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, po prostudování předloženého Návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu města Přerova v období 2009 - 2013 vydává 
následující vyjádření:
Vodoprávní úřad: Bez připomínek.
Orgán ochrany ZPF: Bez připomínek.
Orgán státní správy lesů: Bez připomínek.
Ochrana přírody a krajiny:
Případné změny stávajícího ÚP nebo nová ÚPD musí potom obsahovat 
zejména:
• v ÚP je nezbytné zapracovat plochy a přesné hranice EVL (Natura 
2000), nadregionálního a regionálního ÚSES, NPR Žebračka podle 
podkladů KÚOK;
• ÚSES jako celek (všechny jeho skladebné součásti všech kategorií) 
je nutno uvádět jako veřejný zájem (opatření - VPO) v souladu s § 4 
odst. l. z.č. 114/92Sb.;
• grafická část ÚP (nejlépe samostatný výkres ÚSES, event. v hl. a 
koord. výkresu) i text musí obsahovat řešení všech skladebních částí 
USES, tj. i interakčních prvků v rozsahu dle dosud platné ÚPD a jejich 
doplnění nejlépe podle generelu ÚSES se zapracováním návazností na 
sousední k.ú.;
• pokud textová část ÚP nebude obsahovat tabulku s popisem 
skladebních částí USES vč. interakčních prvků, jejich parametrů a 
druhové skladby porostů, bude do kapitoly ÚSES doplněn následující 
text: „Součástí návrhu ÚP je ÚSES jako plán systému ekologické 
stability ve smyslu žák. č. 114/92 Sb. Konkrétní popis a cílový stav 
všech skladebních částí ÚSES vč. interakčních prvků vychází a je 
obsažen v generelu ÚSES";
• návrh skladebných částí ÚSES musí navazovat na ÚPD zejména na 
komplexní pozemkové úpravy sousedících k.ú.;

Tyto připomínky byly vyřešeny
již v průběhu pořizování ÚPm 
Přerova. Prvky ÚSES byly 
upraveny v souladu s 
podmínkami a požadavky na 
využití území 

Interakční prvky nejsou vymezeny 
v plném rozsahu. Jedná se o liniová 
opatření, jejichž umístění a skladba je 
předmětem následných řízení. Podle § 2 
z.č. 139/2002 Sb., o poz. úpravách a poz. 
úřadech se pozemkovými úpravami ve 
veřejném zájmu prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky, ….. se jimi 
zajišťují podmínky pro zlepšení životní-
ho prostředí, ochranu a zúrodnění 
půdního fondu, vodní hospodářství a 
zvýšení ekologické stability krajiny. 
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• musí být odstraněny stávající nepřesnosti; musí být odstraněny a 
dořešeny střety zájmů zejména s plochami prvků ÚSES;

• je nanejvýš žádoucí zapracovat do ÚPD stávající a připravovaná 
vyhodnocení krajinného rázu a dopadů na něj.

Památková péče: Bez připomínek.                                                   
Odpadové hospodářství: Bez připomínek.

Výsledky pozemkových úprav slouží pro 
obnovu katastrálního operátu a jako 
nezbytný podklad pro územní plánování.
Generel ÚSES je z hlediska jeho 
způsobu zpracování, zejména mapového 
podkladu (územní plány se zpracovávají 
na katastrální mapou) a vzhledem 
k tomu, že nebyl pořízen ani 
aktualizován v souladu se z.č. 114/2992 
Sb.,  nepoužitelný. Je podkladem pro 
pozemkové úpravy.

Nepřesnosti byly předmětem 
Změny č. 1 ÚPm Přerova; střety 
zájmů jsou v územním plánu 
vyřešeny; s plochami územních 
rezerv se vzhledem k jejich 
možnému budoucímu upřesňová-
ní neřeší.
Vyhodnocení krajinného rázu 
nebylo dosud příslušným 
orgánem ochrany přírody a 
krajiny (jako povinným 
poskytovatelem údajů) podle § 
27 odst. 3 stavebního zákona do 
územně analytických podkladů 
poskytnuto. 
Vzhledem k tomu, že Zprávou 
nejsou navrženy žádné změny
územního plánu, stávají se tyto
již uplatněné a při pořizování 
ÚPm Přerova řešené připomínky 
v rámci jejího projednání 
bezpředmětné.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství
12.8.2013, č.j. KUOK71613/2013
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, v přenesené působnosti podle § 67 žák. č. 129/2000 Sb., o 
krajích, v platném znění, podle § 77a žák. 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) žák. č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (ZPF),
v platném zněni, § 27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, sděluje k návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Přerov v období 2009 - 2013:
Územní plán řeší celé správní území města Přerov, které je tvořeno 
katastrálním územím 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.
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Celé vyhodnocení uplatňování se vztahuje na stav územního plánu 
města od nabytí jeho účinnosti 7.10.2009.
Ochrana přírody (Ing. PetrAxman, RNDr. Miroslava Kudýnová):
K předložené zprávě o uplatňování územního plánu Přerov nemáme 
žádné připomínky. K závěrům zprávy nemáme připomínek.
Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Hana Jiříčková):
Vzhledem k tomu, že návrh zprávy o uplatňování územního plánu 
Přerov neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního 
plánu a krajský úřad ve svém vyjádření neuplatnil požadavek na 
posouzení vlivů na životní prostředí a vyloučil významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu i ptačí oblast, nemá krajský úřad 
připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):
Z hlediska ochrany ZPF k návrhu zprávy neuplatňujeme připomínky.
Lesní hospodářství (Ing. Vlastimil Dřímal):
Bez připomínek.
Ochrana ovzduší (Ing. Jana Kučerová):
Nemáme připomínky k předloženému Návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu města Přerova za období X. 2009 - IV. 2013.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH
22.7.2013, č.j.  KUOK 65701/2013
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství (dále jen „krajský úřad"), obdržel dne 11.7.2013 Vaše 
oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování 
územního plánu města Přerova 2009 - 2013.
Pořizovatel ve zprávě mj. zmiňuje tři dopravní problémy nadmístního 
významu vymezené 2. aktualizací územně analytických podkladů ORP 
Přerov. Jeden z problémů spočívá ve vymezení a hájení rezervy 
záměru průplavu DOL (dotýká se k.ú. Dluhonice, Předmostí, Popovice 
u Přerova a Vinary). Další dva problémy se týkají vedení dvou 
cyklotras. Z předkládaného návrhu zprávy dále vyplynulo, že současný 
územní plán města je po jeho změně č. 1 v souladu s nadřazenými 
nástroji územního plánování, tedy i Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění.
Krajský úřad jako dotčený orgán, kterému je zmíněný návrh zprávy s 
odkazem na § 55 odst. 1 ve spojení s § 47 odst. 1 a až 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládán k vyjádření, své 
požadavky na obsah zprávy o uplatňování územního plánu města 
Přerova za období X. 2009- IV. 2013 neuplatňuje.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
12.8.2013, č.j. KHSOC/15277/2013/PR/HOK
Na základě žádosti Magistrátu města Přerova, odboru koncepce a 
strategického rozvoje, oddělení územního plánování, ze dne 10.7.2013 
pod č.j.: MMPr/089531/2013, o uplatnění stanoviska k Návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu města Přerova za období 2009-2013, 
posoudila Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v 
Olomouci (dále jen KHS), věcně a místně příslušná podle § 82 odst. l, 
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 
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§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předložené 
podklady Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města 
Přerova za období 2009-2013.
Po zhodnocení souladu předložených podkladů Návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu města Přerova za období 2009-2013, 
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 KHS toto stanovisko:
S předloženým Návrhem Zprávy o uplatňování Územního plánu města
Přerova za období 2009-2013, orgán ochrany veřejného zdraví
souhlasí.
Odůvodnění: Územní plán města Přerova vydalo Zastupitelstvo města 
dne 21.9.2009 usnesením č. 801/25/2/2009 Opatřením obecné povahy 
pod č. 1/2009, které nabylo účinnosti dne 7.10.2009. Územní plán řeší 
14 katastrálních území ve správním obvodu města Přerova - Penčice, 
Penčičky, Žeravice, Čekyně, Vinary u Přerova, Předmostí, Popovice u 
Přerova, Lýsky, Dluhonice, Henčlov, Přerov, Kozlovice u Přerova, 
Lověšice a Újezdec u Přerova.
Dne 15.4.2013 byla zastupitelstvem města vydána Změna č. l 
Územního plánu města Přerova usnesením č. 761/17/8/2013 
Opatřením obecné povahy č. 1/2013, které nabylo účinnosti dne 
6.5.2013.
Z předložených podkladů Návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu města Přerova za období X. 2009 - IV. 2013 nevyplývá potřeba 
změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu.
Na základě těchto skutečností není podáván návrh na pořízení nového 
územního plánu. Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany 
veřejného zdraví z podkladů, kterými je následující dokumenty:
- Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování 

Územního plánu města Přerova 2009-2013 doručené na KHS dne 
11.7.2013 pod č.j.: KHSOC/15277/2013/PR/HOK,

- Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za 
období X. 2009 -IV. 2013, zpracované Magistrátem města Přerova, 
Odborem koncepce a strategického rozvoje, Ing. Pavlem Galou a 
Ing. Lenkou Škubalovou, červen 2013.

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy
VIII
Bez vyjádření.

Obvodní báňský úřad v Ostravě
Bez vyjádření.

Státní pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
25.7.2013, č.j. SPU 311963/2013
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký, Pobočka Přerov k oznámení 
o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
města Přerova 2009-2013 nemá připomínky.
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Ministerstvo zdravotnictví ČR
23.8.21012, č.j.  MZDR 2361/2012-2/OZD-ČIL-L
Bez vyjádření.

Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury 
12.8.2013, č.j. 594/2013-910-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, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, 
uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. 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. s) a 
t) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 
zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k 
návrhu zprávy o uplatňování územního plánu města Přerova.
Silniční doprava
V řešeném území se nachází silnice I. třídy 1/47 a 1/55, které 
požadujeme respektovat včetně ochranného pásma dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Z hlediska plánovaných 
záměrů se řešeného území dotýkají trasy dálnice D1 a rychlostní 
silnice R55.
V grafické části platného územního plánu města Přerova není 
zakreslena část trasy navrhovaného odvodnění - vedení/umístění 
odtokového potrubí (v DÚR označeno jako objekt 315 -„Odtoková 
trasa z retenční nádrže R3"). Předmětný objekt je situován mimo 
koridor území pro R 55 vymezený dle platných ZÚR Olomouckého 
kraje i dle platného územního plánu města Přerova, je však součástí 
stavby rychlostní silnice R 55 v úseku Kokory - Přerov (stavba R5502) 
a má proto jako ona status „veřejně prospěšné stavby". Z tohoto 
důvodu požadujeme tuto související stavbu/objekt zařadit do územního 
plánu alespoň formou popisu u stavby R 55 v rámci jejího zařazení do 
VPS a doplnění textu u stavby R 55 - „včetně souvisejících staveb".
Železniční doprava
Správním územím města procházejí železniční tratě č. 270 Česká 
Třebová - Přerov - Bohumín, č. 300 Brno - Přerov a č. 330 Přerov -
Břeclav, jejichž ochranná pásma požadujeme respektovat v souladu se 
zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách.
Dále řešeným územím prochází koridor vysokorychlostní trati Brno -
Ostrava - hranice ČR/Polsko (-Katowice), který požadujeme 
respektovat v souladu se ZÚR Olomouckého kraje.
Vodní doprava
Z hlediska vodní dopravy požadujeme respektovat trasu průplavního 
spojení Dunaj-Odra-Labe v souladu se ZÚR Olomouckého kraje.
Letecká doprava
V řešeném území leží letiště Přerov, jehož ochranná pásma 
požadujeme respektovat.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
26.7.2013, č.j. 30141/2013/31100
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a 
těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 55 
stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky.

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a 
stavební správa Brno
22.7.2013, č.j. 2864/2013 - 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
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., nemá připomínky k návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu města Přerova. I nadále požadujeme 
respektovat zájmy a limity Ministerstva obrany.

ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro 
Olomoucký kraj
8.8.2013, č.j. 789/13/71.104/Št
ČR-Státní energetická inspekce jako příslušný dotčený správní orgán 
při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy dle § 94 
odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.), vydává 
na základě oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu města Přerova 2009-2013 a předloženého 
návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za 
období X. 2009 - IV. 2013", zhotoveného v červnu 2013, toto 
stanovisko:
ČR-Státní energetická inspekce souhlasí s návrhem Zprávy o 
uplatňování Územního plánu města Přerova 2009-2013. Státní 
energetická inspekce je dle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dotčeným orgánem 
státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územní 
plánovací dokumentace, pokud umisťují nebo mění zdroje energie, 
distribuční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, 
nebo rozvodná tepelná zařízení. V těchto případech vydává stanovisko 
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 
195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při 
ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení 
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energetických zařízení).
Z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 458/2000 Sb., upozorňuje ČR-
Státní energetická inspekce na „Přechodná ustanovení" v § 98 odst. 2 a 
3 tohoto zákona a z něho vyplývající povinnosti dodržování 
ochranných a bezpečnostních pásem stanovených podle dosavadních 
právních předpisů (ochranná a bezpečnostní pásma stanovená podle 
právních předpisů před účinností zákona č. 458/2000 Sb. se nemění po 
nabytí účinnosti tohoto zákona). V souladu s těmito ustanoveními je 
nutno stanovovat velikost prostoru vymezujícího ochranná pásma v 
elektroenergetice a bezpečnostní pásma plynových zařízení.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Olomoucký kraj
16.7.2013, č.j. SVS/2013/046822-M
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký 
kraj (dále také „KVS Olomouc") jako místně a věcně příslušný správní 
orgán podle § 47 odst. 4 a odst. 8 a § 49 odst.l písm. j) zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (dále jen 
„veterinární zákon"), uplatňuje toto stanovisko k návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu města Přerova v období 2009-2013 
předloženému Magistrátem města Přerova dne 11.07.2013, který KVS 
Olomouc vede pod č.j. SVS/2013/046354-M KVS Olomouc s návrhem 
Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova v období 2009-
2013 souhlasí a sděluje, že platná veterinární legislativa neobsahuje 
žádné normativy pro umístění jakýchkoliv staveb ve vztahu k 
ochranným pásmům kolem objektů s chovem zvířat, resp. se 
zacházením s živočišnými produkty a veškerá hlediska jsou z tohoto 
pohledu pouze v oblasti doporučených informací a platí obecné zásady 
stanovené v ustanovení § 10 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Současně však KVS Olomouc upozorňuje, že 
je zmocněna v případech zjištění některých nebezpečných nákaz 
vymezovat konkrétní ochranná pásma kolem ohnisek, zejména s 
přihlédnutím ke skutečným biologickým, zeměpisným a ekologickým 
podmínkám a tudíž nelze vyloučit, že do těchto případných pásem 
bude zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvířat a produkci 
živočišných produktů v ní.

ČR - Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, Ostrava
Bez vyjádření.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
Bez vyjádření.

Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a krajské 
středisko Olomouc, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
12.8.2013, č.j 
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") 
Žebrácká 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. 
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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 § 55 odst. 1 a § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon") k návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova 2009-2013 
(pořizovatel a zpracovatel: Magistrát města Přerova, odbor koncepce a 
strategického rozvoje, Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11, datum 
zpracování: 06/2013, zveřejněno na http://www.mu-prerov.cz) 
následující vyjádření:
Ke kapitole B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z 
územně analytických podkladů
Požadavek 1: Tabulka na str. 20, řádek D4, sloupec „popis problému" 
- doplnit text ve znění: „zatížení přírody v NPR Žebračka a EVL 
Bečva-Žebračka dopravou na silnici III. třídy Přerov - Prosenice".
Zdůvodnění: Automobilová doprava na silnici III/04724 a s ní spojené 
negativní vlivy na stav přírody patří v současnosti k nejzávažnějším 
problémům ochrany přírody v NPR Žebračka. V zájmu ochrany 
přírody bude (v závislosti na postupu celkového řešení dopravní 
situace v Přerově) silniční dopravu územím NPR postupně maximálně 
utlumit.
Požadavek 2: Tabulka na str. 21, řádek ŽP6, sloupec „popis problému" 
- upřesnit popis problému do srozumitelnějšího znění nebo příslušný 
řádek v tabulce vypustit.
Zdůvodnění: V tabulce je uveden pod hlavičkou popis problému text 
ve znění: „řešení protipovodňové ochrany (ohrožení z umělého 
vodního toku Strhanec na území města přes NPR Žebračka)." Není 
jasné, jak tok Strhanec v úseku procházejícím národní přírodní 
rezervací zhoršuje protipovodňovou ochranu města, resp. co konkrétně 
v tomto úseku ohrožuje (průtokové poměry v toku jsou totiž určeny 
platným manipulačním řádem pro jez Osek na řece Bečvě).
Ke kapitole E) Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu 
zadání změny
Požadavek 3: Zpracovat návrh změn územního plánu, týkající se ploch 
01-051-BR/4,00 a 01-2.37-BK/2,55 včetně vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území (podle § 19 odst. 2 stavebního zákona) a 
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu (podle § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody).
Zdůvodnění: Způsob využití uvedených ploch nebyl (v rozporu s 
platnými právními předpisy) při pořizování ÚP buď vůbec a nebo
dostatečně posuzován v rámci vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný 
rozvoj území a v rámci posuzování vlivu na evropsky významnou 
lokalitu Bečva-Žebračka. Správa CHKO vznesla uvedené požadavky 
při pořizování změny č. 1 ÚP města Přerova. Pořizovatel však 
požadavku nevyhověl s tím, že jdou nad rámec návrhu zadání 1. 
změny ÚP. Správa CHKO proto uvedené požadavky uplatňuje znovu 
v rámci projednávání této zprávy. Stav, kdy způsob využití uvedených 
ploch, nacházejících se v těsné blízkosti NPR Žebračka a EVL Bečva-
Žebračka, neprošel standardním vyhodnocením vlivů na udržitelný 
rozvoj území a posouzením vlivů na evropsky významnou lokalitu, je 
v rozporu s platnými právními předpisy a může do budoucna zavdat 

Popis problémů je převzat 
z dokumentace 2. aktualizace 
Územně analytických podkladů 
ORP Přerov. Požadavky lze 
uplatnit při projednání další 
aktualizace ÚAP ORP Přerov
v r. 2014.

Tyto požadavky na změnu 
využití uvedených ploch 
(lokalita Křivá a areál bývalého 
Interlovu) byly vyřešeny již 
v rámci pořizování platného 
ÚPm Přerova.
Z odůvodnění požadavků nejsou
zřejmé nově zjištěné a doložené 
skutečnosti ani změna legislativ-
ních podmínek, na základě 
kterých by bylo nutné pořídit 
změnu územního plánu.
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příčinu vzniku závažných střetů mezi zájmy případných investorů 
(developerů) a veřejným zájmem na ochraně přírody a jiných složek 
životního prostředí.
Návrh změny č. 1: Označení plochy v ÚP: 01-2.37-BK/2.55
Způsob využití plochy podle ÚP: Zastavěné území, plocha přestavby z 
VS (smíšená plocha občanského vybavení a výroby) na BK (plocha 
bydlení kombinovaného v rodinných a bytových domech). 
Požadovaná změna v ÚP:
Varianta 1: Plocha přestavby z VS (odstranění staveb) na RS (plocha 
rekreace a sportu v přírodním prostředí) + ZS (plocha smíšené 
krajinné zeleně v ochranném pásmu NPR).
Varianta 2: Plocha přestavby z VS (odstranění staveb) na BR (bydlení 
rodinné) + ZS (plocha krajinné zeleně v ochranném pásmu NPR).
Způsob využití plochy by bylo vhodné vyřešit regulačním plánem. 
Správa CHKO v minulosti navrhovala zahrnout plochu do regulačního 
plánu Michalov-Žebračka.
Zdůvodnění požadavku:
Návrh způsobu využití plochy (přestavba z VS na BK) nebyl (v 
rozporu s platnými právními předpisy) v procesu pořizování ÚP města 
Přerova vůbec posuzován v rámci hodnocení vlivů ÚP na udržitelný 
rozvoj území (KOVOPROJEKTA BRNO, a. s. Brno, 2007) ani v 
rámci posuzování vlivů ÚP na evropsky významnou lokalitu Bečva-
Žebračka (Velecká 2007, Mudra 2008, Machar 2009). Plocha 
bývalého areálu firmy INTERLOV PRAHA s.r.o. byla do ÚP 
zařazena mezi plochy určené k přestavbám zcela nestandardně až ve 
fázi návrhu územního plánu, tedy po ukončení vyhodnocování vlivu 
ÚP na udržitelný rozvoj území a posuzování vlivu ÚP na evropsky 
významnou lokalitu (které proběhlo ve fázi konceptu ÚP). Vznikla tak 
situace, kdy způsob využití plochy uvedený v ÚP může být v rozporu 
s veřejným zájmem na ochraně přírody nebo jiných složek životního 
prostředí. Může tak vzniknout poměrně závažný střet mezi zájmy 
ochrany životního prostředí a možnými developerskými aktivitami 
směřujícími k vybudování souboru bytových domů (satelitního 
sídliště). Na výše uvedenou skutečnost Správa CHKO dlouhodobě 
upozorňuje a navrhuje alternativní řešení (viz sdělení č. j. 
00134/LM/2009, sdělení č. 153/LM/2010, stanovisko č. j. 
00738/LM/2011).
Návrh změny č. 2: Označení plochy v ÚP: 01-051-BR/4.00
Způsob využití plochy podle ÚP: Zastavěné území, BR (plocha 
bydlení v rodinných domech).
Požadovaná změna v ÚP:
Zastavitelná plocha, RS (plocha rekreace a sportu v přírodním 
prostředí). Způsob využití plochy by bylo vhodné vyřešit regulačním 
plánem. Správa CHKO v minulosti navrhovala zahrnout plochu do 
regulačního plánu Michalov-Žebračka.
Zdůvodnění požadavku:
Plocha je v ÚP označena v rozporu se skutečným stavem - nejde o 
stabilizovanou plochu existujícího rodinného bydlení. Plocha je 
tvořena bývalými zemědělskými pozemky, místy podmáčenými a 
ležícími ladem. Na ploše se nenachází žádná stavba. Pozemky tvořící 
plochu jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Jde o 
záplavové území Q100 (s vysoko položenou hladinou podzemních 
vod). Návrh způsobu využití plochy (BR) nebyl (v rozporu s platnými 
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právními předpisy) v procesu pořizování ÚP města Přerova hodnocen 
v rámci posuzování vlivů ÚP na evropsky významnou lokalitu Bečva-
Žebračka (Velecká 2007, Mudra 2008, Machar 2009) ve spojení se 
zamýšleným způsobem využití sousední plochy 01-2.37-BK/2,55 
(protože ten nebyl posuzován vůbec - viz předchozí odstavec). 
Koncepce (záměry) je třeba ve vztahu k evropsky významným 
lokalitám posuzovat jak samostatně, tak ve spojení s jinými známými 
koncepcemi či záměry (srov. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody). 
ÚP může v současnosti vytvářet dojem, že na plochách 01-051-
BR/4,00 a 01-2.37-BK/2,55 lze na ploše cca 6,5 ha vybudovat v 
krajním případě blok rodinných a bytových domů odhadem řádově 
pro stovky osob a s odpovídající dopravní i jinou infrastrukturu. Na 
tuto skutečnost Správa CHKO dlouhodobě upozorňuje a navrhuje 
alternativní řešení (viz sdělení č.j. 00134/LM/2009, sdělení č. 
153/LM/2010, stanovisko č.j. 00738/LM/2011). Neřešení stávající 
situace (s vědomím pořizovatele ÚP) může vést k závažnému střetu 
mezi zájmy ochrany ŽP a případnými developerskými aktivitami 
směřujícími k tvrdé urbanizaci území. Tvrdou urbanizací by tento 
prostor samozřejmě ztratil význam jako klidová sportovně-rekreační 
zóna města.
Zástavba plochy je problematická jak z hlediska zájmů OP, tak z 
hlediska protipovodňové ochrany města. Z hlediska urbanistického je 
zcela nekoncepční (pro rodinné bydlení jsou v ÚP vymezeny 
dostatečně rozsáhlé pozemky v jiných částech města). Pozemek je 
vlastnictví Statutárního města Přerova, jeho další využití je tedy v 
rukou zastupitelstva.

Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Bez vyjádření.

SOUSEDNÍ OBCE NAVRHOVANÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ

Bez podnětů.

OSTATNÍ NAVRHOVANÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
7.8.2013, č.j.  002368/11300/2013
Na základě oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu města Přerova 2009-2013 (dále jen „Zpráva“) podává 
Ředitelství silnic a dálnic ČR jako podklad pro stanovisko dotčeného
orgánu MD ČR následující vyjádření:
Z hlediska plánovaných záměrů v silniční síti se řešeného území 
dotýká mj. trasa připravované rychlostní silnice R 55 v úseku Kokory -
Přerov, ozn. jako stavba R5502 Kokory - Přerov. Pro její vedení byla 
naposledy zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (zprac. 
HBH Projekt s r.o., prosinec/2010) - dále jen DÚR. Aktuální celková 
situace stavby R 5502 Kokory - Přerov (dle DÚR) byla za účelem 
zapracování stavby R 55 pořizovateli ÚAP poskytnuta v rámci druhé 
aktualizace ÚAP pro ORP Přerov (spisem č.j. 002263/11300/2012, ze 
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dne 7.6.2012).
Při podrobnějším prověřování a posuzování souladu navržené trasy R 
55 a souvisejících staveb s ÚP města Přerova a dotčených obcí bylo 
zjištěno, že ÚP města Přerova není zcela v souladu s platnou 
dokumentací. V grafické časti ÚP není zakreslena část trasy 
navrhovaného odvodnění - vedení/umístění odtokového potrubí (v 
DÚR označeno jako objekt 315 - „Odtoková trasa z retenční nádrže 
R3", viz výkresovou část DŮR) Navrhované odvodněni je zčásti 
vedeno po společné hranici k.ú. Přerov a k.ú. Rokytnice (přibližně v 
úseku podél stávající MK od Rokytnice po železniční trať č. 270 
Přerov - Olomouc). Předmětný objekt je situován mimo koridor území 
pro R55 vymezený dle platných ZÚR Olomouckého kraje i dle 
platného ÚP města Přerova V zájmu zamezení zdrženi přípravy stavby 
R 5502 a její realizace (v souvislosti s omezením užívání práv k 
dotčeným pozemkům) proto doporučujeme v ÚP pro tuto související 
stavbu/objekt do ÚP zajistit možnost vedení, např. formou popisu u 
stavby R 55 v rámci jejího zařazení do VPS - doplnění textu u stavby 
R 55 - „vč. souvisejících staveb".
S odvoláním na dopis MMR č.j. 20229/2013-81 ze dne 8.7.2013, 
kterým MMR vydalo Metodické stanovisko k aplikaci pojmu „veřejné 
prospěšná stavba dopravní infrastruktury" (dále jen dopis), současně 
upozorňujeme: Vztaženo na stavbu R 55, z výkladu MMR vyplývá, že 
uvedený objekt 315 má přesto, že je umístěn mimo vymezený koridor 
pro stavbu R 55, status „veřejně prospěšné stavby". Plánovaná silnice 
R 55 byla jako stavba dopravní infrastruktury, zařazena v ÚP města 
Přerova do VPS jako celek (bez nutnosti vyjmenovat všechny její dílci 
objekty) a rovněž dle výkladu „grafické vymezení hranic kondoru pro 
VPS v ÚP neurčuje, co je, nebo není součástí VPS". Vzhledem k tomu, 
že daný úsek trasy odvodnění je situován v nezastavěném území lze dle 
výkladu MMR pro jeho umístění uplatnit postup podle § 18 odst. 2 
Stavebního zákona - viz strana 4 „dopisu". Kopii dopisu MMR Vám 
pro informaci přikládáme přílohou, popř. na žádost zašleme v 
elektronické podobě. S ohledem na uvedený požadavek na změnu ÚP 
města Přerov neuplatňujeme.

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje
6.8.2013, č.j. KUOK 66210/2013
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, dle úst. § 55 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
obdržel dne 12. 7. 2013 návrh Zprávy o uplatňování územního plánu města Přerova v období 2009-2013 
(dále jen Zprávy) včetně oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, jako příslušný nadřízený orgán 
územního plánování dle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
tímto sděluje, že k uvedenému návrhu Zprávy nemá připomínek. K vyhodnocení souladu územního plánu 
Přerova s Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR 
OK) ve znění aktualizace č. 1 ZÚR OK uvádí, že z hlediska těchto dokumentací nebyl zjištěn rozpor.


