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Územní plán města Přerova - schválení Zadání změny č. 2

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje, v souladu s § 6 odst. 5 a § 55 odst. 2 z.č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Zadání změny č. 2 
Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto usnesení.
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Důvodová zpráva

Územní plán města (dále jen ÚPm) Přerova byl vydán zastupitelstvem města dne 21. září 2009 
usnesením č. 801/25/2/2009 Opatřením obecné povahy č. 1/2009, které nabylo účinnosti dne 
7.10.2009. ÚP řeší 14 katastrálních území ve správním obvodu města - Penčice, Penčičky, 
Žeravice, Čekyně, Vinary u Přerova, Předmostí, Popovice u Přerova, Lýsky, Dluhonice, 
Henčlov, Přerov, Kozlovice u Přerova, Lověšice a Újezdec u Přerova.

V r. 2013 byla zastupitelstvem města dne 15.4.2013 usnesením č. 761/17/8/2013 vydána 
Změna č. 1 Územního plánu města Přerova (dále jen Změna č. 1)  Opatřením obecné povahy č. 
1/2013, které nabylo účinnosti dne 6.5.2013. Změna řešila zejména splnění zákonné povinnosti 
vyplývající z ust. § 54 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, tj. uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací 
následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje a jejich 
aktualizacemi. 

V současné době je v souladu s ust. § 55 odst. 5) stavebního zákona vyhotoven ÚPm Přerova 
zahrnující právní stav po vydání jeho změny č. 1 a vystaven na webových stránkách města.

Jako součást platného územního plánu je schváleno zadání Regulačního plánu města Přerova 
s pořízením jeho změny, která z jeho řešení vyplyne. 
V r. 2010 bylo usnesením Rady města Přerova schváleno uzavření smlouvy o dílo na zhotovení 
dokumentace Regulačního plánu Michalov-Žebračka a změny územního plánu z jeho řešení 
vyplývající na základě nejvhodnější nabídky podané společností Stemio a.s., Zlín-Malenovice.
Podle z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění platném do 31.12.2012, byl zpracován 
koncept regulačního plánu a z jeho řešení vyplývající návrh zadání změny územního plánu. 
Veřejné projednání konceptu regulačního plánu a návrhu zadání změny územního plánu se 
uskutečnilo 8.2.2011. Současně proběhlo i projednání s dotčenými orgány státní správy. 
Vyhodnocení tohoto projednání je přílohou tohoto návrhu na usnesení. Kromě požadavků na 
řešení jednotlivých problematik v řešeném území byl uplatněn požadavek Povodí Moravy na 
dodržení podmínek v té době připravovaných dokumentů:
- aktualizace záplavového území 
- vyplývajících z realizované studie reálných protipovodňových opatření vodního toku Bečva 
(předpokládané dokončení konec roku 2011). 
Opatření obecné povahy, kterým bylo aktualizováno záplavové území VVT Bečvy a stanovena 
jeho aktivní zóna bylo vydáno KÚOK dne 5.9.2011 a deklarovaná studie ´Pobečví - studie 
odtokových poměrů´ pak  v březnu r. 2012. 
Práce na konceptu regulačního plánu se z důvodu personálních změn zhotovitele zdržely do 
konce r. 2012. Dalším důvodem odložení prací na regulačním plánu pak byl návrh velké novely 
stavebního zákona, kdy proces pořizování územně plánovací dokumentace byl znatelně 
upraven. V současné době je tedy k dispozici koncept regulačního plánu, který již nepodléhá 
dalšímu projednání ani schvalování v orgánech města. Tato etapa byla novelizací stavebního 
zákona zcela vypuštěna a proces pořizování regulačního plánu a změny územního plánu bylo 
nutné přizpůsobit nové legislativě platné od 1.1.2013:
- zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
předpisy,

- vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti
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Rozsah řešení změny č. 2 vyplývá z rozpracovaného řešení regulačního plánu (podle předchozí 
legislativy konceptu), není však územně shodný s rozsahem řešení regulačního plánu
vymezeném v územním plánu města. 
Mimo změnou územního plánu navrhovaného nového vymezení území řešeného regulačním 
plánem se jedná zejména o tyto navrhované změny územního plánu města, vyplývající 
z požadavků uplatněných při jeho projednání:

- Návrh koridoru technické infrastruktury z ul. Osmek do ul. Křivá za účelem zásobování 
plochy hromadné rekreace a sport v přírodním prostředí (RS):
Jedná se prodloužení kanalizačního řadu, zkapacitnění vodovodu a nový rozvod NN, kdy 
v ulici je v dostatečné kapacitě veden pouze středotlaký plynovod. Z vodovodního řadu
vedeného v ul. Křivá je napojen areál bývalého Interlovu, dva rodinné domy a bytový dům -
navrhuje se nový vodovodní řad v délce cca 400m od křižovatky OsmekxKřivá.

- Navrhovaná trasa přeložky venkovního vedení VN:
Trasa přeložení do kabelu je v platném územním plánu vedena souběžně v ÚP 
s navrhovanou cyklistickou stezkou od hájenky na konci ul. Křivá k parkovišti u skateparku 
(tato je rovněž předmětem změny viz níže); v RP je navržena páteřní severojižní pěší 
komunikace a přeložení vedení do kabelu je navrhováno v souběhu s ní.

- Trasa cyklistické stezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu:
Trasa v územním plánu města kopírovala původně navrhované propojení místní komunikací 
(dříve tzv. východní spojka); navržená trasa kopíruje stávající účelovou cestu k zahrádkové 
kolonii a propojuje tuto laguny s navrhovanou plochou hromadné rekreace a sport v 
přírodním prostředí (RS) přes plochu nadregionálního biocentra mimo ochranné pásmo NPR 
Žebračka.

- Trasa cyklistické stezky - alternativní návrh podél břenu řeky proti souběhu s komunikací 
v ul. Bezručova:
S cyklistickou stezkou se v územním plánu počítalo od brány do Michalova v souběhu s ul. 
Bezručovou; prostor kolem oplocení parku je pro vedení pěších a cyklistů mimo vozovku 
nedostatečný; proti vedení komunikace pro pěší a cyklisty na straně blíže k řece však 
Středisko volného času Atlas a Bios, Přerov; zhotovitel navrhuje jako alternativu vedení 
cyklistické stezky podél řeky v trase stávající ´polní´ cesty.

- Změna části území - plochy hromadné rekreace a sport v přírodním prostředí (RS), na 
plochu zemědělskou (P) pro zachování zahradnictví Střední zemědělské školy:
V rámci projednání konceptu regulačního plánu a návrhu zadání změny uplatnil KÚOK, 
jako zřizovatel Střední školy zemědělské Přerov, požadavek na zachování areálu 
zahradnictví pro celoroční praktickou výuku žáků v oboru agropodnikání.

- Změna části plochy RS na plochu veřejného prostranství pro veřejnou zeleň (UZ):
Jedná se o plochu mezi školním zahradnictvím a areálem parku Michalov, která vyplynula 
z navrhovaného řešení a jeho vyhodnocení pořizovatelem.

- Změna částí území pro bydlení bytové (BB) a pro veřejnou zeleň (UZ) na plochu silniční 
dopravy (DS) - plochy pro parkování, návaznost na přemostění:
Při předpokladu zachování návrhu přemostění řeky Bečvy ze směru ul. Bayerova se nabízí 
jeho posunutí (návaznost na cyklistickou stezku kolem městského rybníka) a to vzhledem 
k tomu, že s největší pravděpodobností by se jednalo o lávku jen pro pěší a cyklistický 
provoz a to vzhledem k tomu, že připravovaná výstavba lávky pro pěší a cyklisty 
Kosmákova (U Tenisu) je navržena a stavebně povolena pro pojezd vozidel integrovaného
záchranného systému do 9 t. 
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- Případná úprava podmínek využití plochy hromadné rekreace a sport v přírodním prostředí
(RS) - stanovení plošného zastoupení zeleně, v souladu s podrobnějším řešením regulačního 
plánu:
V územním plánu města je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně na terénu 
v návrhových plochách pro plochy RS 60 %. Podrobnějším členěním plochy pro RS 
v regulačním plánu dojde k upřesnění podílu zastavěnosti a rostlého terénu.

- Další důvody změny hranice území řešeného regulačním plánem zejména a s ohledem na:
- snížení rozlohy plochy RS (původně 21,78 ha, po změně č. 1 16,95 ha) o upravenou 

rozlohu regionálního biocentra - RBC 164 Žebračka změnou č. 1 ÚPm Přerova o cca 4,8 
ha, 

- podrobné řešení přemostění a předpolí zejména na levém břehu řeky Bečvy (ul. 
Bayerova).

Po schválení zadání takto definované změny územního plánu, která bude označena jako 
Změna č. 2 Územního plánu města Přerova, budou zahájeny práce na pořízení dokumentace 
změny a dopracován návrh regulačního plánu. Součástí dokumentace bude vyhodnocení vlivů 
návrhu na životní prostředí a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu podle ustanovení 
§ 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Následovat bude společné jednání podle § 50 stavebního zákona, kdy po novelizaci tohoto 
zákona může být návrh zpracován variantně. K tomuto jednání už musí být podle odst. 3 cit. 
ustanovení přizvána i veřejnost. 
Teprve po vyhodnocení výsledků společného jednání a vydání kladného stanoviska krajským 
úřadem, jako nadřízeným orgánem územního plánování, mohou být obě dokumentace 
dopracovány podle vybrané varianty řešení, kterou schvaluje zastupitelstvo města a následně 
pak zahájeno řízení podle § 52 stavebního zákona. Navazovat pak mohou úkony vedoucí 
k vydání Změny č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulačního plánu Michalov-Žebračka.
Usnesením č. 2914/8062013 ze dne 13.11.2013 podala Rada města Přerova návrh 
zastupitelstvu města Zadání změny č. 2 ÚPm Přerova schválit.

Důsledkem přijetí navrhovaného usnesení bude pokračování prací na návrhu 
Regulačního plánu Michalov-Žebračka a zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
města Přerova z řešení regulačního plánu vyplývající.
K zasedání zastupitelstva jsou přizváni zástupci zhotovitele těchto územně plánovacích 
dokumentací Stemio a.s, Zlín, k presentaci díla a možnosti podání případných vysvětlení 
s projekcí koordinačního výkresu regulačního plánu.

Přílohy:

- Zadání Změny č. 2 Územního plánu města Přerova 
- Grafická příloha Zadání Změny č. 2 Územního plánu města Přerova (výřez polohopisu 

části města Přerova z GIS se znázorněním navrhovaných změn)
- Vyhodnocení projednání návrhu Zadání Změny č. 2 Územního plánu města Přerova 

aktualizované podle zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé související předpisy
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ZADÁNÍ

ZMĚNY č. 2 

ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘEROVA

upravené podle projednání a
podle přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb., 

kterým byl novelizován zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

POŘIZOVATEL: Statutární město Přerov

Určený zastupitel: Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primátora

Zpracoval: Magistrát města Přerova, odbor koncepce a strategického rozvoje,
oddělení územního plánování

srpen 2013
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A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ

1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje

Vláda České republiky schválila dne 20. července 2009 dokument „Politika územního rozvoje 
České republiky 2008” (dále PÚR ČR) usnesením vlády č. 929/2009. Sdělení o schválení 
PÚR ČR bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 270/2009.
Změna č. 2 Územního plánu města Přerova bude řešena přiměřeně v souladu s kap. 2 PÚR 
ČR a zejména s body č. 14, 16, 22, 25 a 27.

2. Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Správní území města Přerova je řešeno Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
(dále ZÚR OK) vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 pod č. usn. 
UZ/21/32/2008. Aktualizace č. 1 ZÚR OK byla vydána Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
opatřením obecné povahy dne 22.4.2011 a účinnosti nabyla 14.7.2011 Dokumentace návrhu 
změny bude zpracována podle právního stavu ZÚR OK.
Pro řešené území ze ZÚR OK vyplývá zejména požadavek na respektování územního
systému ekologické stability. Jedná se o respektování RBC 164 Žebračka, které zasahuje do 
řešeného území rozlohou 4,73 ha.

3. Požadavky vyplývající z dalších dokumentů a širších územních vztahů

Řešení změny Územního plánu města Přerova vychází z řešení konceptu regulačního plánu 
Michalov - Žebračka, jehož zadání je stanoveno platným územním plánem města. 

B.   POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

2. aktualizace Územně analytických podkladů byla pořízena v prosinci r. 2012. Z těchto, ani 
z jejich další průběžné aktualizace nevyplývají žádné nové požadavky, které by ovlivnily 
řešení dokumentace změny.

C.   POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE

Územní plán města Přerova byl vydán zastupitelstvem města dne 21.9.2009 opatřením 
obecné povahy č. 1/2009 s účinností od 7.10.2009 a jeho změna č. 1 15.4.2013 a účinností 
od 6.5.2013.
Navrhovaná Změna č. 2 Územního plánu města Přerova je vyvolána řešením konceptu 
regulačního plánu Michalov - Žebračka.
Předmětem změny územního plánu je:
- návrh kanalizačního řadu, vodovodu a rozvodu nn (koridor technické infrastruktury z ul. 

Osmek do ul. Křivá) za účelem zásobování plochy hromadné rekreace a sport v 
přírodním prostředí, dále jen RS,

- navrhovaná trasa přeložky venkovního vedení VN,
- trasa cyklistické stezky - alternativní návrh podél břenu řeky proti souběhu s komunikací 

v ul. Bezručova,
- trasa cyklistické stezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu, 
-   změna části území RS na plochu zemědělskou P pro zachování zahradnictví střední 

školy zemědělské,
- změna části území RS na plochu veřejného prostranství pro veřejnou zeleň UZ,
-   změna částí území pro bydlení bytové BB a pro veřejně přístupné prostranství pro 
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městskou zeleň UZ na plochu silniční dopravy DS (plochy pro parkování, návaznost na 
přemostění),

-   případná úprava podmínek využití plochy RS (stanovení plošného zastoupení zeleně, v 
souladu s podrobnějším řešením regulačního plánu)

-   změna hranice území řešeného regulačním plánem s ohledem na:
- upravenou rozlohu RBC 164 Žebračka změnou č. 1 ÚPm Přerova,
- požadavek zřizovatele na respektování zahradnictví střední zemědělské školy,
- podrobné řešení přemostění a předpolí zejména na levém břehu řeky Bečvy, 
- vyloučení plochy plošného interakčního prvku.

D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
(urbanistickou koncepci a uspořádání krajiny)

Dokumentace návrhu změny bude zpracovaná na základě projednaného variantního řešení 
regulačního pánu, který je podkladem pro řešení této změny územního plánu.
Základní požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou koncepci a 
uspořádání krajiny jsou stanoveny v platném územním plánu města. 

E.   POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Veřejná infrastruktura

bude navržena ve vazbě na stávající síť veřejné technické infrastruktury a dopravní 
infrastruktury:
 hlavní kanalizační, vodovodní řad a vedení NN řad budou navrženy v paralelně s vedení 

s ul. Křivou,
 trasa přeložky vedení VN bude vedena v souladu s řešením plochy RS podle regulačního 

plánu,
 trasa cyklistické stezky propojující ul. Bezručovu (od stávajícího parkoviště u skate 

areálu) a ul. Křivou bude vedena v souladu s podrobnějším řešením a podle varianty 
vzešlé z projednání návrhu změny a regulačního plánu,

 trasa cyklistické stezky paralelně s ul. Bezručovu bude vedena v souladu s podrobnějším 
řešením a podle varianty vzešlé z projednání návrhu změny a regulačního plánu,

 změna polohy přemostění řeky Bečvy v prodloužení ul. Bayerovy pro pěší a cyklisty bude 
odůvodněna a bude zpracována podle varianty vzešlé z projednání návrhu změny a 
regulačního plánu.

F.  POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

1. Navrženou změnou nebude změněn urbanistický a architektonický charakter města.
2. V řešení budou respektovány kulturní, historické a přírodní hodnoty území (přírodní 

památka Malé laguny, kulturní památka současně významný krajinný prvek - park 
Michalov, NPR Žebračka jako součást území Natura 2000, RBC 164 Žebračka).

3. Navrhované změny se nedotýkají nemovitých kulturních památek, přeložka 
nadzemního vedení VN bude navržena mimo ochranné pásmo KP Michalov.

4. Ochrana podzemních a povrchových vod - bez požadavků. 
5. Ochrany  PUPFL - bude upraveno a upřesněno plošné vymezení ploch řešených 

změnou územního plánu v souladu s řešením regulačního plánu. 
6. Ochrana ZPF - bude upraveno a upřesněno plošné vymezení ploch řešených změnou 

územního plánu v souladu s řešením regulačního plánu.
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G. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ A ASANACE

Upravit vymezení veřejně prospěšných staveb veřejné infrastruktury podle řešení 
regulačního plánu - koridor TI, přeložka vedení VN, cyklistická stezka, přemostění řeky 
Bečvy.
Veřejně prospěšná opatření - bez požadavků.
Asanace - bez požadavků.

H. DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a 
bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby 
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

1. Ochrana veřejného zdraví
Bez požadavků.

2. Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu
Bez požadavků.

3. Ochrana ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nevyskytují výhradní či jiná ložiska nerostných surovin a nejsou 
evidována žádná chráněná ložisková území ani dobývací prostory.

4. Požadavky na geologickou stavbu území
V řešeném území se nevyskytují sesuvná a poddolovaná území. Nejsou uplatňovány 
požadavky z hlediska geologické stavby území.

5. Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Bez zvláštních požadavků. Předmět změny územního plánu se nachází ve 
stanoveném záplavovém území řeky VVT Bečva a z části v jeho aktivní zóně.

I. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A 
PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ

S ohledem na předmět změny a řešení konceptu regulačního plánu se střety zájmů a 
problémy v území nepředpokládají.

J. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH 
PŘESTAVBY S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A 
POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSE

Bude plošně eliminována rozloha plochy hromadné rekreace a sportu v přírodním prostředí –
zejména v souladu s vymezením RBC 164 Žebračka a požadavkem vlastníka zachovat 
stávající zahradnictví v hospodaření SŠZ v plném rozsahu.
Území nemá vztah k rozvojové oblasti ani rozvojové ose stanovené v ZÚR OK.
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K. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ

Bez požadavků.

L. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU 
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ 
STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM

Bez požadavků.

M. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ZMĚNY č. 2
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘEROVA) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud 
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Požadavky na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj vyplynou z vyhodnocení vlivů koncepce na 
životní prostředí a na soustavu Natura, které budou součástí dokumentace změny územního 
plánu.
Dokumentace změny bude zpracována na základě podrobnějšího řešení daného regulačním 
plánem Michalov - Žebračka, pro který bude zpracováno posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí a vlivu na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.
Navrhovaná změna upřesní funkční využití jednotlivých ploch ve vazbě na regulační plán -
návrhová plocha pro hromadnou rekreaci a sport v přírodním prostředí vymezená vydaným 
Územním plánem města Přerova, který byl v rámci jeho pořizování z hlediska vlivu koncepce na 
životní prostředí (SEA) a vlivu na území Natura 2000 posouzen.

N. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, VČETNĚ 
POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT

Požadavek na zpracování konceptu změny územního plánu není stanovován - vyplývá ze z.č. 
350/2011 Sb., kterým byl novelizován stavební zákon. Změna se projednává na základě 
podrobnějšího řešení regulačního plánu Michalov - Žebračka. 

O. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ NÁVRHU DOKUMENTACE (ZMĚNY Č. 2
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘEROVA) NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH 
ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 
VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ

1. Dokumentace návrhu změny bude zpracována na mapovém podkladě a v rozsahu 
členění a struktuře vydaného ÚP města Přerova. 

3. Dokumentace návrhu změny bude zpracována a předána v počtu:
   - 2 tiskových vyhotovení a nosiči CD ve formátu pdf. pro společné jednání

- 2 tiskových vyhotovení a nosiči CD ve formátu pdf. pro veřejné projednání
4. Po vydání změny bude dokumentace změny vyhotovena v rozsahu zahrnujícím právní 

stav v počtu 4 tištěných vyhotovení a digitální data 2x na CD.
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Magistrát města Přerova
Odbor rozvoje

Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů
a připomínek veřejnosti

NÁVRH ZADÁNÍ 

Změny 2

Územního plánu města Přerova

Červenec 2013
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Požadavky dotčených orgánů Navrhovaný způsob řešení

Magistrát města Přerova, Odbor životního prostředí
21.2.2011, č.j. MMPr/0 12502/2011
Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán 
státní správy dle §7 odst. 2, 0 1 , 64 a 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, dle §76 a 77 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
právních předpisů, dle §79 a 80 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle §50 
odst.l a 2 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a 
dle §29 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vydává níže uvedené vyjádření:
Stručná charakteristika záměru (stavby):
Předmětem vyjádření je dokumentace "Návrh zadání změny č. 2 
Územního plánu města Přerova" vč. konceptu "Regulačního plánu 
Michalov - Žebračka". Zahájení projednávání návrhu bylo oznámeno 
úřadem územního plánování dne 21.01.2011 pod č.j. MMPr/012063/2011.
Vyjádření za jednotlivé agendy:
Ochrana přírody:
Z hlediska ochrany přírody není zásadních připomínek a námitek. Pouze v 
textu kap. 1.B. Podmínky pro vymezení a využití pozemků považujeme 
za potřebné doplnit u ploch Z a K požadavek na použití výhradně 
geograficky původních druhů vegetace při nových výsadbách ploch.
Odpadové hospodářství: Bez připomínek.
Ochrana ovzduší: Bez připomínek. 
Památková péče: Bez připomínek.

Jedná se o požadavek, který bude 
předmětem dokumentace regulačního 
plánu. 

Magistrát města Přerova, Odbor zemědělství
31.1.2011, č.j. MMPr/012724/2011
Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, 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 zadání změny č. 2 Územního plánu 
města Přerova vydává následující vyjádření:
Vodoprávní úřad: Vodoprávní úřad upozorňuje, že zájmové území se 
nachází v záplavovém území významného vodního toku Bečva a 
stavebník bere na sebe veškerá rizika související se stavbou v záplavovém 
území.
Orgán ochrany ZPF: Návrh zadání obsahuje požadavky na vyhodnocení a 
zdůvodnění navrhovaných záměrů. V dalším stupni zpracování návrhu 
bude řešení posuzováno a hodnoceno orgánem ochrany ZPF v rozsahu 
stanoveném v čl. II. Metodického pokynu MZP ČR OOLP/1067/96 ve 
vztahu k zásadám a povinnostem, stanoveným v § 4 a 5 odst. 1 zákona č. 

Uvedeno v bodě H.5 upraveného zadání 
- omezení vzhledem ke stanovenému 
záplavovému území včetně aktivní zóny
bude zohledněno v řešení.
Vyhodnocení záboru ZPF obsažené v 
účinném územním plánu bude upraveno 
podle vybrané varianty řešení změny 
územního plánu a vyhodnoceno.
Požadavek uveden v bodě F.6 
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334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a postupům 
podle § 3 a 4 prováděcí vyhlášky MZP č. 13/1994 Sb.. Nezemědělské 
záměry je třeba přednostně umísťovat na nezemědělskou půdu a v případě 
odnětí je nutné odnímat jen nejnutnější plochu ZPF. Nejkvalitnější 
zemědělskou půdu, náležící do I. třídy ochrany, je nutno přednostně 
chránit a odejmout pouze výjimečně.
Orgán státní správy lesů: V případě dotčení zájmů chráněných lesním 
zákonem upozorňujeme na nutnost vypořádání se s ust. § 14 odst. 1 
lesního zákona projednávaného variantního řešení změny č. 2 ÚP města 
Přerova.

upraveného zadání.

Případný zábor pozemků plnících funkci 
lesa bude náležitě vyhodnocen a 
odůvodněn. Požadavek uveden v bodě 
F.5 upraveného zadání.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství
28.2.2011, č.j. KUOK 19069/2011
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 § 78 odst. 2 písm. u) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 
některých dalších zákonů, v platném znění, a podle § 104 odst. 2 písm. d) 
a § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje k 
návrhu zadání změny č. 2 územního plánu města Přerova:
Ochrana přírody (RNDr. Petr Vala):
Se záměrem souhlasíme bez připomínek. 
Ochrana přírody - Natura 2000 (Mgr. Eva Stodolová):
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle § 77a 
odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), po posouzení koncepce 
vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Nelze vyloučit, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti.
Zdůvodnění: Předložená dokumentace „Návrh zadání změny č. 2 
územního plánu města Přerova” vyvolané řešením regulačního plánu 
Michalov - Žebračka, vypracovaná v listopadu 2010 souvisí s řešením 
„Regulačního plánu Michalov - Žebračka”, ke kterému bylo vydáno 
stanovisko s nevyloučením významného vlivu na lokality soustava Natura 
2000, jež bylo součástí vyjádření krajského úřadu k návrhu „Územního 
plánu města Přerova” vydaného dne 4.2.2009 pod č.j. KUOK 
118662/2008. Protože ještě nejsou známy závěry posouzení vlivu 
koncepce dle § 45i zákona, nelze významný vliv předložené koncepce v 
této chvíli vyloučit.
Upozorňujeme, že posouzení podle ustanovení § 45i odst. 2 zákona
mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní 
autorizace. Při posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků 

Součástí dokumentace návrhu změny č. 
2 ÚPm Přerova a dokumentace RP bude
vyhodnocení předpokládaných vlivů 
změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území včetně posouzení vlivu 
koncepce na soustavu Natura 2000.
Požadavek je uveden v bodě M.
upraveného zadání.
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členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního 
předpisu. Podle sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
které je k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznání odborné kvalifikace, 
kompetentní je posuzování podle § 45i zákona regulovanou činností. 
Zahraniční firma by měla v případě zájmu vykonávat regulovanou činnost 
v České republice delegovat výkon této činnosti na nějakou odpovědnou 
fyzickou osobu, která musí podle § 6 zákona č. 18/2004 Sb. požádat na 
Ministerstvo životního prostředí o uznání své odborné kvalifikace. 
Vzhledem k výše uvedenému předložená studie vlivu koncepce na 
stanoviště a druhy Evropsky významné lokality Bečva - Žebračka, 
vypracovaná firmou EKOJEKT spol. s r.o., Bratislava, 09/2010 nemůže 
být hodnocena jako dříve požadované posouzení koncepce podle § 45i 
zákona.
Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Michaela Kohoutková):
Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základě kritérií uvedených v 
příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření 
věcně příslušných oddělení odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, provedl krajský úřad, jako dotčený 
orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení vlivů územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, s následujícím závěrem:
„změnu č. 2 územního plánu města Přerova” je nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.
Po posouzení koncepce vydala Správa Chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví (dále "Správa CHKO") jako orgán státní správy 
ochrany přírody věcně a místně příslušný 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. v 
souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody na základě žádosti 
podané Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního 
prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11 (dále 
„KÚOK”) po prostudování koncepce „Návrh zadání změny č. 2 
Územního plánu města Přerova vyvolané řešením regulačního plánu 
Michalov-Žebračka” (pořizovatel: Magistrát města Přerova, odbor 
rozvoje, datum: listopad 2010) a s přihlédnutím k související souběžně 
zveřejněné dokumentaci konceptu Regulačního plánu Michalov-
Žebračka (pořizovatel: Magistrát města Přerova, odbor rozvoje, 
zpracovatel: STEMIO a. s., Široká 36/5, Praha 1-Josefov, PSČ 110 00, 
datum: prosinec 2010) toto stanovisko:
- Nelze vyloučit, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí.
Správa CHKO současně upozorňuje na skutečnost že předložený návrh 
změny Územního plánu města Přerova velmi úzce souvisí s pořizováním 
Regulačního plánu Michalov-Žebračka, který podle vyjádření KÚOK (č.j. 
KUOK 57921/2009) podléhá procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí (podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve znění pozdějších předpisů - dále „zákon EIA” a podle § 73 a 
§ 75 stavebního zákona), včetně zpracování naturového posouzení (podle 
§ 45i zákona o ochraně přírody). Správa CHKO je toho názoru, že by 
Regulační plán Michalov-Žebračka měl být posuzován jako záměr (ne 
jako koncepce), neboť navrhuje vznik rekreačně sportovního areálu na 
ploše větší než 1 ha (srv. § 10i odst. 2 zákona EIA ve spojení s bodem 
10.8 přílohy č. 1 zákona EIA).

Součástí dokumentace návrhu změny č. 
2 ÚPm Přerova a dokumentace RP bude
vyhodnocení předpokládaných vlivů 
změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území včetně posouzení vlivu 
koncepce na soustavu Natura 2000.
Požadavek je uveden v bodě M.
upraveného zadání.
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Správa CHKO současně požaduje, aby předmětem posouzení podle § 45i 
zákona o ochraně přírody (dále „naturové posouzení”) i posuzování vlivů 
na životní prostředí (podle zákona EIA) byly všechny případné dílčí 
změny provedené v řešených územně plánovacích dokumentacích (tzn. ve 
Změně č. 2 Územního plánu města Přerova i v Regulačním plánu 
Michalov-Žebračka) v průběhu jejích pořizování a schvalování.
Správa CHKO požaduje, aby při posouzení (vyhodnocení) vlivu Změny č. 
2 Územního plánu města Přerova (dále „ZÚP”) na životní prostředí, resp. 
na udržitelný rozvoj území, včetně naturového posouzení i při posouzení 
vlivu Regulačního plánu Michalov-Žebračka (dále „RP”) na životní 
prostředí včetně naturového posouzení byla zvýšená pozornost věnována 
posouzení těchto potenciálních vlivů a jejich možných důsledků:
1. Posouzení možných vlivů ZÚP (RP) na vodní režim a přeneseně na 

stav nivních ekosystémů v řešeném území i v území 
hydrologeologicky souvisejícím. Předmětem posouzení by měly být 
zejména vlivy, které by mohly být spojené:
- S odvodňováním a odkanalizováním pozemků a navržených staveb 

(zejména staveb, které mají být podsklepeny). Posouzena by měla 
být případná rizika poklesu minimální hladiny podzemních vod (§ 
37 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších 
předpisů), změn dosavadní dynamiky sezónního kolísání hladiny 
podzemních vod a případné negativní důsledky takových změn (a) 
na vegetaci NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka a (b) na režim 
zvodňování periodických tůní s výskytem zvláště chráněných 
druhů živočichů v NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka.

- Se změnami odtokových poměrů při povodňových rozlivech
(vlivem terénních úprav navržených RP v záplavovém území nivy 
řeky Bečvy). Posouzena by měla být případná rizika změny
odtokových poměrů povodňových vod na území NPR (EVL, RBC 
ÚSES) Žebračka a případné negativní důsledky takových změn na 
vegetaci NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka.

Posouzení by mělo vycházet z odborného hydrologického a 
hydrogeologického posudku a z odborné prognózy možných 
důsledků případných změn vodního režimu na vegetaci. Každou 
potenciální negativní změnu ve vodním režimu NPR (EVL) 
Žebračka je třeba hodnotit jako významnou. Zachování 
dosavadního vodního režimu je jedním ze základních předpokladů 
zachování příznivého stavu společenstev, tvořících předměty 
ochrany NPR (EVL).

2. Posouzení možných vlivů ZÚP (RP) na kvalitu podzemních i 
povrchových vod a přeneseně na stav nivních ekosystémů v řešeném 
území i v území hydrologicky souvisejícím. Předmětem posouzení by 
měla být v této souvislosti případná rizika havárií a případné 
negativní důsledky havarijního znečištění vod (a) na vegetaci NPR 
(EVL, RBC) Žebračka, (b) na oživení tůní s výskytem zvláště 
chráněných druhů živočichů v NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka, (c) 
na oživení Velké laguny a Malé laguny s výskytem zvláště 
chráněných druhů živočichů. Posouzení by mělo vycházet z 
odborného hydrologického a hydrogeologického posudku (viz výše).

3. Posouzení možných vlivů způsobu umístění a následného 
provozování (užívání) nově navržených ploch, staveb a zařízení pro 
sport a rekreaci na frekvenci automobilové dopravy na komunikaci 
III. třídy Přerov-Prosenice, přeneseně na živočichy jako složky 
ekosystémů v NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka. Posouzeno by mělo 
v této souvislosti být riziko zvýšení frekvence automobilové dopravy 
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(jak ve dnech běžného provozu, tak ve dnech konání hromadných 
akcí) a negativní důsledky tohoto jevu na živočichy žijící na území 
NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka (např. zraňování, usmrcování, 
vyrušování živočichů atd.). Vliv je třeba posuzovat ve spojení s 
vlivem současné dopravní zátěže na přírodu NPR (EVL, RBC ÚSES) 
Žebračka (kumulativní vlivy). Každé potenciální navýšení frekvence 
automobilového provozu na komunikaci Přerov-Prosenice oproti 
současnému stavu je třeba hodnotit jako jev významně negativní.
Posouzení by mělo vycházet z hlukové studie a z expertního 
dopravního posudku, beroucího v úvahu koncepci cílového řešení 
dopravy ve městě Přerově i oprávněný zájem ochrany přírody na 
výhledovém zklidnění provozu na komunikaci Přerov-Prosenice.

4. Posouzení možných vlivů ZÚP (RP) souvisejících s plánovanou 
vysokou návštěvností řešeného území na ekosystémy NPR (EVL, 
RBC ÚSES) Žebračka a jejich dílčí složky. Identifikována a 
posouzena by v této souvislosti měla být veškerá rizika
předpokládané cílové návštěvnosti území (při běžném provozu i při 
hromadných akcích) a jejich důsledky pro ekosystémy NPR (EVL, 
RBC ÚSES) Žebračka (hluková zátěž, přímé poškozování složek 
přírody, vyrušování živočichů, nepovolené ukládání odpadu aj.).

5. Posouzení možných vlivů záměru na zvěř, resp. na volně žijící 
živočichy (§ 3 odst. 1 písm. d/ zákona o ochraně přírody) prohlášené 
za zvěř (§ 2 písm. c/ zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění 
pozdějších předpisů). Předmětem posouzení by měly být v této 
souvislosti zejména vlivy spojené s navrženými podmínkami pro
vymezení a využití pozemků (viz kap. 1.B konceptu RP). Posouzeno 
by mělo být zejména riziko snížení výměry pozemků využitelných 
zvěří (srnčí, zaječí), resp. riziko snížení výměry honebních pozemků 
(§ 2 písm. e/+f/ zákona o myslivosti) v honitbě Předmostí a důsledky
takové změny mimo jiné na míru poškozování přirozeného zmlazení 
lesních dřevin přirozené druhové skladby zvěří na území NPR (EVL, 
RBC) Žebračka. Vliv snížení výměry pozemků využitelných zvěří je 
třeba posuzovat v souvislosti s dlouhodobě působícím významným 
negativním vlivem, spočívajícím v nadměrném poškozování 
přirozené obnovy lesních dřevin býložravou zvěří v NPR (EVL, 
RBC ÚSES) Žebračka (kumulativní vlivy). Tato skutečnost byla v 
posledních letech potvrzena výsledky diplomových prací uložených i 
na Správě CHKO. Posouzení by mělo vycházet z expertního 
posudku dané problematiky.

6. Posouzení možných vlivů veřejného osvětlení, plošně nově 
navrženého v celém území řešeném ZÚP (RP), na volně žijící 
živočichy (především na hmyz). Předmětem posouzení by mělo být (a)
riziko usmrcování hmyzu (včetně hmyzu zvláště chráněného a 
vzácného) nalétávajícího na lampy veřejného osvětlení z okolí za 
situace, kdy v RP není pro konstrukční řešení lamp veřejného 
osvětlení stanoven regulativ a (b) důsledky takového stavu pro 
druhovou rozmanitost hmyzu v území řešeném RP a v území 
navazujícím, včetně NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka. Problematika 
vlivu světelného znečištění na přírodu je podrobně řešena v materiálu 
Hollan a kol. (2004): Mapování světelného znečištění a negativní vlivy 
osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území ČR. Závěrečná 
zpráva VaV/740/3/03. Masarykova univerzita, Brno (přístupná na
http://amper.ped.muni.cz/noc/old/zprava_noc.pdf). V Přerově byl vliv 
nočního osvětlení na biotu NPR Žebračka posuzován v rámci 
oznámení o posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 

Snížení výměry honebních pozemků 
nebylo při projednání ÚPm Přerova 
požadováno ani připomínkováno.
Předmětem změny č. 2 není navýšení 
zastavitelných ploch.

Osvětlení - jeho množství a konstrukční 
řešení bude předmětem regulativů RP.
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100/2001 Sb. k záměru „Rozšíření logistického a prodejního areálu 
společnosti EMOS, spol. s r. o. Přerov” (zpracovatel: Ing. Aleš 
Calábek a kol., datum: 07/2007) – (přístupné na www.cenia.cz/eia).

7. Posouzení možných vlivů záměru na prostupnost území pro pohyb 
(migraci, šíření) volně žijících živočichů, případně i planě rostoucích 
rostlin mezi NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka a VKP Michalovem. 
Předmětem posouzení by měla být (a) rizika prostorové izolace v 
minulosti spojitých lokalit NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračky a VKP
Michalova a (b) možné důsledky trvalé územní izolace (fragmentace) 
těchto dvou lokalit (zejména negativní změny v genofondu populací 
rostlin a živočichů).

8. Posouzení možných vlivů ZÚP (RP) na volně žijící živočichy, které 
mohou vyplynout z předvídatelných požadavků provozovatelů i 
uživatelů sportovně-rekreačního areálu na plošné hubení komárů v 
řešeném území i v jeho okolí. Předmětem posouzení by měla být (a) 
vhodnost umístění sportovišť určených pro výkonnostní sport a 
zejména dětského zábavního parku (ve variantě 1 konceptu RP) z 
hlediska požadavků na ochranu zdraví do záplavového území s 
každoročně sezónně zvýšeným výskytem komárů, (b) rizika způsobů 
hubení komárů pro jiné, necílové skupiny volně žijících živočichů, (c) 
možné důsledky hubení komárů na biologickou rozmanitost NPR 
(EVL, RBC ÚSES) Žebračka.

9. Posouzení možných vlivů navržených staveb a změn ve využití 
pozemků na krajinný ráz. Zvláštní pozornost by přitom měla být 
věnována mimo jiné:
- Navržené stavbě (hale) dětského zábavního parku (plocha 027 ve 

variantě I RP). Stavba se půdorysným i hmotovým rozsahem 
vymyká urbanistickému řešení RP. Objekt je jako kontroverzní 
označen i v odůvodnění varianty I konceptu RP (str. 13).

- Navržené stavbě polyfunkčního centra (plochy 029, 030 ve variantě 
I RP, resp. plochy 026, 027 ve variantě II RP). Objekty jsou 
navrženy k propojení pasáží, typickým prvkem městské 
architektury, přestože má jít podle regulativu o stavbu tradičního 
charakteru, která má být samostatně umístěna do dosud 
neurbanizovaného prostoru (volné krajiny).

Posouzení by mělo vycházet z odborného posudku, zpracovaného 
osobou s praxí v hodnocení krajinného rázu podle některé z běžně 
užívaných metodik např. Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička 
(2004): Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, 
činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. ČVUT, Praha.
Poznámka: Tento bod se nevztahuje k naturovému posouzení.

Odůvodnění:
Podklady vyjádření:
- Žádost KÚOK o vydání stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o 

ochraně přírody k předložené koncepci (datována ke dni 17.2.2011, 
Správě CHKO doručena dne 17.2.2011, evidována pod č. j. 00281 
/LM/2011).

- Dokumentace „Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu města 
Přerova vyvolané řešením regulačního plánu Michalov-Žebračka” 
(pořizovatel: Magistrát města Přerova, odbor rozvoje, datum: listopad 
2010).

- Dokumentace „Regulační plán Michalov-Žebračka, Přerov, I. Návrh + 
II. Odůvodnění (koncept-varianta 1, varianta 2)” (pořizovatel: 
Magistrát města Přerova, odbor rozvoje, zpracovatel: STEMIO a. s., 
Široká 36/5, Praha 1-Josefov, PSČ 110 00, datum: prosinec 2010)

V dnešní době je prostupnost zajištěna 
´pouze´ v bezprostřední blízkosti 
stávajících komunikací. Celý řešený 
prostor je dnes oplocený a tudíž 
podmínky migrace ani v současnosti 
nejsou zajištěny.

Území je vymezeno ve schváleném ÚPm
Přerova - tento požadavek nebyl při jeho 
projednání uplatněn.

Objekt 027 hala sportovně-zábavního 
dětského centra var. 1 konceptu RP bude 
na základě požadavku majitele 
´zahradnictví  ́z řešení vypuštěn.
Bude posuzováno podle řešení v návrhu 
RP.
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- Související právní předpisy.
Koncepcí dotčené evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti:
-  Evropsky významná lokalita (dále „EVL"): Bečva-Žebračka (podle 

nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam 
evropsky významných lokalit ve znění nařízení vlády č. 371/2009 
Sb.). Předměty ochrany EVL (tzn. typy přírodních stanovišť a druhy 
organizmů) jsou vyjmenovány v příloze citovaného nařízení vlády.

Vlivy, které je nutno blíže posoudit:
-   Správa CHKO je toho názoru, že je nutno blíže posoudit možné vlivy 

Změny č. 2 Územního plánu města Přerova, resp. Regulačního plánu 
Michalov-Žebračka na životní prostředí, včetně vlivů na EVL Bečva-
Zebračka v rozsahu uvedeném v první části tohoto stanoviska.

Právní důsledky stanoviska:
Na základě tohoto stanoviska podléhá předložená koncepce posuzování 
vlivů na životní prostředí podle zákona EIA a podle stavebního zákona 
(srv. 10i odst. 1 zákona EIA).
Také orgán ochrany přírody, odboru životního prostředí a zemědělství, 
Krajského úřadu Olomouckého kraje příslušný podle ustanovení § 75 a 
podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), po posouzení 
koncepce vydal v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona stanovisko, 
že nelze vyloučit, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Zdůvodnění:
Předmětem změny územního plánu je:
- návrh kanalizačního řadu, vodovodu a rozvodu NN (koridor TI),
- trasa přeložky vedení VN,
- trasa cyklistické stezky,
- změna části území vymezeného v Územním plánu města Přerova jako 

rekreace a sport v přírodním prostředí (v souladu s vymezením RBC 
164 - Žebračka), 

- vymezení území pro řešení regulačním plánem Michalov - Žebračka 
(v případě řešení přemostění podle varianty 2 konceptu regulačního 
plánu),

- zemědělská plocha - varianta 2 konceptu regulačního plánu.
Z uvedeného vyplývá, že funkční využití těchto vyjmenovaných ploch 
stanoví rámec pro realizaci některých záměrů podléhajících posouzení 
vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Krajský úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že příslušný orgán 
ochrany přírody (SCHKO Litovelské Pomoraví a orgán ochrany přírody, 
odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Olomouckého 
kraje) nevyloučil významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Nedílnou součástí řešení „změny č. 2 územního plánu města Přerova” v 
dalším stupni územně plánovací dokumentace bude:
A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované, 

na základě § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního 
zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 4 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout vlivy 
navrhovaných změn na složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 
Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci,
minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a 
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veřejné zdraví.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s 
ohledem na:
 Posouzení dopadů investičního záměru na krajinný ráz, na významné 

krajinné prvky, na rozsah odlesnění, ovlivnění hydrologických 
poměrů.

 Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem
 Variantní řešení záměrů, určení pořadí jednotlivých variant z 

hlediska vlivů na životní prostředí, ve kterém jsou jednotlivé 
varianty přípustné a za jakých podmínek jsou přípustné, včetně 
případných kompenzačních opatření, která by mohla tyto negativní 
vlivy zmírnit nebo úplně eliminovat.

 Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu 
stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroků k 
jednotlivým variantám, zda lze z hlediska negativních vlivů na
životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním 
plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich 
upřesnění, anebo nesouhlasit.

B. Posouzení „změny č. 2 územního plánu města Přerova” na lokality 
soustavy Natura 2000 dle § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zpracované 
fyzickou osobou, která je držitelem zvláštní autorizace podle § 45i 
odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dokumentaci územního plánu, včetně vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí předá pořizovatel (v listinné a elektronické podobě) krajskému 
úřadu pro účely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí.
Krajský úřad dále upozorňuje, že v rámci projednávání návrhu zadání 
„Regulačního plánu Michalov - Žebračka”, jež bylo součástí návrhu 
„Územního plánu města Přerova” krajský úřad konstatoval, že záměry 
řešené regulačním plánem podléhají procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Krajský 
úřad současně upozornil, že součástí oznámení záměru má být posouzení 
vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
vypracované autorizovanou osobou. Požadavek na proces posuzování 
vlivů na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., byl uplatněn 
jednak z důvodu, že u předloženého návrhu zadání regulačního plánu 
nebyl ve stanovisku, jež bylo součástí vyjádření krajského úřadu k návrhu 
„Územního plánu města Přerova” vydané dne 4. 2. 2009 pod č.j. KUOK 
118662/2008, Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního 
prostředí a zemědělství jako orgánu ochrany přírody, příslušného podle 
ustanovení § 75 a podle § 77a odst. 3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučen 
významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jelikož 
se v zájmovém území nachází evropsky významná lokalita CZ0714082 
Bečva-Žebračka a dále z důvodu, že některá funkční využití území (např. 
parkovací plochy, plochy pro hromadnou rekreaci a sport atd.) mohou 
stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Pavla Jochcová):
V dalším stupni zpracování bude řešení posuzováno a hodnoceno 
správním úřadem ochrany zemědělského půdního fondu v rozsahu 
stanoveném v ČI. II Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96 ve 
vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v,§ 4 a 5 odst. 1 zákona o 

Vyhodnocení záboru ZPF obsažené v 
účinném územním plánu ve znění změny 
č. 1 bude upraveno podle vybrané 
varianty řešení a vyhodnoceno.
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ochraně ZPF a postupům podle § 3 a 4 prováděcí vyhlášky MŽP č. 
13/1994 Sb.
Lesní hospodářství (Ing. Alena Veselská):
Respektovat požadavky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 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.
Ochrana ovzduší (Ing. Josef Neier):
K návrhu zadání změny č. 2 územního plánu města Přerov nemáme z 
hlediska ochrany ovzduší připomínky. Tato změna neřeší stavbu 
konkrétního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
Odpadové hospodářství (Ing. František Sedláček):
K výše uvedenému Oznámení nemáme z hlediska odpadového 
hospodářství připomínky.
Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová):
Upozorňujeme, že lokalita řešená změnou č. 2 se nachází v záplavovém 
území vodního toku Bečva, které bylo stanoveno KÚOK pod č.j.:KUOK 
22888/2006 dne 24.02.2006. Ve stanoveném záplavovém území musí být 
plněny následující podmínky:
1 Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním 

úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas 
příslušného vodoprávního úřadu dle ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb.

2 Veškerá plánovaná výstavba musí být projednána se správcem 
povodí, tj. s Povodím Moravy, s.p. Brno. Stavba musí být posouzena 
z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na 
možné hloubky a rychlosti hladin a zejména pak s ohledem na její 
případné ohrožení povodní.

3 Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly 
ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a 
průběhy povodňových hladin znovu propočítat. Příčné stavby v 
inundaci, které by mohly ovlivnit odtokové poměry je nutno posoudit 
na průtok větších vod než je Q100.

Požadavek uveden v bodě F upraveného 
zadání

Případný zábor pozemků plnících funkci 
lesa bude náležitě vyhodnocen a 
odůvodněn. Požadavek uveden v bodě F
upraveného zadání.

Vzato na vědomí

Uvedeno v bodě H upraveného zadání -  
omezení vzhledem ke stanovenému 
záplavovému území včetně aktivní zóny 
bude v řešení respektováno (OOP 
Stanovení záplavového území VVT 
Bečva ..- aktualizace záplavového území 
a stanovení jeho aktivní zóny bylo 
vydáno dne 5.9.2011, č.j. KUOK 
93802/2011)  a bude zohledněno v řešení 
změny č. 2 ÚPm Přerova a návrhu RP.
Vzato na vědomí, není předmětem řešení 
změny územního plánu, týká se 
následných řízení.

Dtto

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství
27.1.2011, č.j. KÚOK/9074/2011/ODSH-SH/7268
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství (dále jen „krajský úřad"), obdržel dne 24. 1. 2011 Vaše 
Oznámení o zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 územního 
plánu města Přerova, vyvolané řešením regulačního plánu Michalov-
Žebračka. Předmětem změny územního plánu má být mj. návrh 
kanalizačního řadu, vodovodu a rozvodu nn, trasa přeložky vedení 
vysokého napětí a trasa cyklistické stezky.
Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k 
uvedené změně regulačního plánu 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, k projednávané věci uvádí, 
že jím chráněné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vzato na vědomí

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
21.2.2011, č.j.  M2PR239S/2011
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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 Zadání změny č. 2 územního plánu města Přerova".
Po zhodnocení souladu předložených podkladů upraveného návrhu 
Zadání změny č. 2 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 „ Zadání změny č. 2 územního plánu města 
Přerova”, orgán ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í . Odůvodnění: 
Předložená dokumentace návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu 
města Přerova je vyvolána řešením konceptu regulačního plánu Michalov-
Žebračka. Předmětem změny územního plánu je:
Návrh kanalizačního řadu, vodovodu a rozvodu nn
Trasa přeložky vedení VN
Trasa cyklistické stezky
Změna části území vymezeného v Územním plánu města Přerova jako 
rekreace a sport v přírodním prostředí
Vymezení území pro řešení regulačním plánem Michalov - Žebračka (v 
případě řešení přemostění podle varianty 2 konceptu regulačního plánu)
Zemědělská plocha - varianta 2 konceptu regulačního plánu
Koncept nebude zpracován.
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z 
podkladů, kterými jsou následující dokumenty:
Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání změny č. 2 územního 
plánu města Přerova
Textové podklady návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu města 
Přerova, zpracované Magistrátem města Přerova, 11/2010.

Vzato na vědomí

Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury 
7.2.2011, č.j. 50/2011-910-UPR/2-Ma
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.l 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 zadání změny č. 2 ÚPo Přerov.
K předloženému zadání změny, která je vyvolaná řešením RP lokality 
Michalov - Žebračka nemáme připomínky.

Vzato na vědomí

Ministerstvo průmyslu a obchodu
27.1.2011, č.j. 3193/2011/03100
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a 
těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 47 odst. 2 
stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné 
připomínky, protože ve změnou řešeném území se nenacházejí výhradní 
ložiska nerostných surovin.

Vzato na vědomí
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Ministerstvo zdravotnictví ČR
21.2.2011, č.j. MZDR 6058/2011-2/OZS-ČIL-L
Ministerstvo zdravotnictví, OZS/4 - Český inspektorát lázní a zřídel, jako 
ústřední úřad státní správy pro vyhledávání, ochranu, využívání a další 
rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a pro výkon 
dozoru podle § 35 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 zadání změny č. 
2 územního plánu města Přerova sděluje:
Lokalita Michalov - Žebračka řešená změnou č. 2 se nachází mimo 
ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Horní 
Moštěnice. Český inspektorát lázní a zřídel tedy není v řešeném území 
dotčeným orgánem podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a neuplatňuje ve smyslu § 47 odst. 
2 zákona C. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na obsah projednávané 
změny územního plánu žádné požadavky vyplývající ze zvláštních 
předpisů.

Vzato na vědomí

Ministerstvo zemědělství
17.2.2011, č.j. 34307/2011-MZE-130775
Bez připomínek. Vzato na vědomí

ČR-Státní energetická inspekce
25.2.2011, č.j. 244/11/71.104/Št
ČR-Státní energetická inspekce jako příslušný dotčený správní orgán při 
ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy dle § 94 odst. 2 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve mění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.), vydává na základě omámení o 
zahájení projednávání Návrhu zadání změny č 2 Územního plánu města 
Přerova, toto stanovisko:
ČR-Státní energetická inspekce s o u h l a s í s Návrhem zadání změny č. 
2 Územního plánu města Přerova. Státní energetická inspekce je dle § 13 
odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve mění 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 mění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení 
energetických zařízení). V ostatních případech toto souhlasné stanovisko 
platí pro všechna následná jednání k pořízení územně plánovací 
dokumentace změny č. 2 města Přerova.
ČR-Státní energetická inspekce, při pořizování územně plánovací 
dokumentace, doporučuje aplikovat v regionu zásady stanovené Územní 
energetickou koncepcí Olomouckého kraje, která je ve smyslu 4 odst. 2 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, součástí územně plánovací dokumentace, tzn. podporovat 
úspory energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů (zejména 

V ÚPm Přerova jsou zásady ÚEK OK 
respektovány.
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biomasu) a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj a vyšší uplatnění 
obnovitelných zdrojů. Pro lokální zásobování teplem a elektřinou zvážit 
využití kombinované výroby elektřiny a tepla využívající spalování 
biomasy.
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.

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a 
stavební správa
3.2.2011, č.j. 295-618/19781/2011 - 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 
požadavky na obsah změny územního plánu. Změny funkčního využití 
ploch nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.

Vzato na vědomí

Policie ČR, Krajské ředitelství OK
15.2.2011, č.j. KRPM-306-62/ČJ-2011-140806
Dopravní inspektorát územního odboru Přerov KROK Vám, na 
základě předloženého Návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu 
města Přerova, vyvolané řešením regulačního plánu Michalov -
Žebračka, sděluje, že k němu nemá námitek.

Vzato na vědomí

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa Chráněné krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví
24.2.2011, č.j. 00300/LM/2011
Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (dále "Správa 
CHKO") jako dotčený orgán státní správy ochrany přírody podle § 4 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon"), příslušný 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. 
4612010 Sb. uplatňuje podle § 55 odst. 2 ve spojení s § 47 odst. 2 
stavebního zákona požadavky na obsah změny č. 2 Územního plánu 
města Přerova (dále „ZÚP”) a v souvislosti s tím i na obsah Regulačního 
plánu Michalov-Žebračka(dále „RP”) a požadavky na posouzení 
(vyhodnocení) vlivu těchto územně plánovacích dokumentací na životní 
prostředí (na udržitelný rozvoj území) v tomto rozsahu:

Bude zpracovávána varianta bez haly 
sportovně-zábavního dětského centra -
zachován areál zahradnictví střední 
zemědělské školy – viz bod C
upraveného zadání.
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I. Požadavky na obsah změny č. 2 Územního plánu města Přerova dále 
(„ZÚP") a Regulačního plánu Michalov-Žebračka (dále „RP”)
K předloženým variantám řešení ZÚP (RP)
1. V procesu pořizování ZÚP (RP) dále řešit variantu 2 konceptu RP (tzn. 
bez budování haly sportovně-zábavního dětského centra) doplněnou o 
níže uvedené další požadavky Správy CHKO a o změny, které případně 
vyplynou z výsledků posuzování pořizovaných územně plánovacích 
dokumentací na životní prostředí. 

       Zdůvodnění:
- Vybudování haly dětského sportovně-zábavního centra v místě 
stávajícího zahradnictví by vedlo k významnému navýšení intenzity 
automobilové dopravy v tomto prostoru, včetně navýšení intenzity 
dopravy na komunikaci III. třídy Přerov-Prosenice, procházející přes NPR 
(EVL, RBC ÚSES) Žebračka. Zájmem ochrany přírody je v budoucnu (v 
závislosti na postupu celkového řešení dopravní situace v Přerově) 
utlumit automobilovou dopravu územím NPR. Požadavek je i v zájmu 
bezpečného provozu cyklistů na „Jantarové cyklistické stezce” vyznačené 
v trase komunikace Přerov-Prosenice.
- Správa CHKO považuje, za velmi problematické umístění dětského 
sportovně-zábavního centra do záplavového území s každoročně sezónně 
zvýšeným výskytem komárů. Realizace tohoto záměru by vedla k 
vytváření tlaku provozovatelů na hubení komárů v širším okolí centra 
(včetně území NPR Žebračka) bez ohledu na šetrnost použitých 
prostředků vůči jiným necílovým skupinám živočichů (požadováno je 
často používání neselektivních insekticidů). Dětské centrum by mělo být 
umístěno do vhodnější lokality mimo záplavové území bez zvýšeného 
výskytu bodavého hmyzu.
- Objekt haly je problematický z hlediska ochrany krajinného rázu 
řešeného území. Navržená stavba se půdorysným i hmotovým rozsahem 
vymyká urbanistickému řešení území v RP. Objekt je jako kontroverzní 
označen i v odůvodnění varianty 1 konceptu RP.
Ke kapitole 1.B RP
2. Plochy OS.1: Do podmínek pro využití pozemků doplnit regulativy pro 
přípustnou maximální výšku montovaných tribun (cca 10 m), pro 
přípustné barevné provedení staveb (nekontrastní barvy) a pro případné 
oplocování pozemků (průhlednost, nekontrastní barevné provedení). 
Limity je třeba stanovit v souladu s posouzením vlivu záměru na krajinný 
ráz, provedeném v rámci posuzování vlivů ZÚP (RP) na životní prostředí.
Zdůvodnění: Regulativy nejsou navrženy, přestože mohou mít vliv na 
krajinný ráz.
3. Plochy OS.2: Do podmínek pro využití pozemků doplnit regulativy pro 
případné oplocování pozemků (průhlednost, nekontrastní barevné 
provedení). Limity je třeba stanovit v souladu s posouzením vlivu záměru 
na krajinný ráz, provedeném v rámci posuzování vlivů ZÚP (RP) na 
životní prostředí.
Zdůvodnění: Regulativy nejsou navrženy, přestože mohou mít vliv na 
krajinný ráz.
4. Plochy 029, 030: V regulativech přehodnotit přípustnost pasáže 
(krytého průchodu) mezi stavbami navrženými na plochách 029 a 030.

       Zdůvodnění: Objekty jsou navrženy k propojení pasáží, typickým prvkem 
městské architektury, přestože má jít podle regulativu o stavbu tradičního 
charakteru, která má být samostatně umístěna do dosud neurbanizovaného 
prostoru (volné krajiny).
5. Plochy krajinné zeleně (K) vymezit v RP jako nezastavěné území (ve 
smyslu 2 odst.1 písm. f/ stavebního zákona).

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Podmínky využití pozemků v plochách 
OS 1 a OS 2 budou do dokumentace RP 
doplněny. Posouzení vlivu koncepce i 
záměru na životní prostředí a na 
soustavu Natura 2000 budou zpracovány 
současně a současně předloženy orgánu 
ochrany krajiny a životního prostředí.

Bude zpracovatelem RP řešeno.

Bude zpracovatelem RP řešeno.

Plochy K leží v nezastavěném území.
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       Zdůvodnění: Stavební zákon nezná pojem nezastavitelná plocha, použitý 
v konceptu RP Michalov-Žebračka. Plochy krajinné zeleně vymezené v 
konceptu RP Michalov-Žebračka odpovídají návrhovým plochám 
přírodním (RBC ÚSES Žebračka) a návrhovým smíšeným plochám 
nezastavěného území (ve smyslu § 16-17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). 
Požadavek je v souladu s postupem uplatněným v platném ÚP města 
Přerova.
6. Změnit funkční určení severní části plochy Z61 z plochy sídelní zeleně 
(Z) na plochu krajinné zeleně (K).
       Zdůvodnění: Požadavek je vznesen s cílem zajistit územní rezervu 
pro realizaci souvislého propojení RBC ÚSES Žebračka s VKP Michalov 
pruhem (koridorem) krajinné zeleně, tvořeným vegetací přirozené 
druhové skladby o šířce cca 20 m. Propojení obou přírodních prvků 
zabrání do budoucna prostorové izolaci rostlinných a živočišných 
populací mezi těmito dříve spojitými částmi přírody. Oproti předložené 
variantě II RP nejde o zásadní koncepční změnu.
7.K50-K52 (RBC ÚSES): Do regulativů doplňujících a upřesňujících 
doplnit text: „Vyloučit stavbu oplocení.”
       Zdůvodnění: Případný požadavek na trvalé oplocování pozemků na 
uvedených plochách není slučitelný s funkcí ÚSES (ochrana biologické 
rozmanitosti, včetně možnosti neomezeného pohybu - migrace přirozeně 
se vyskytujících druhů živočichů). Dočasné oplocení nových výsadeb 
dřevin za účelem jejich ochrany proti poškození zvěří je přípustné.
Ke kapitole 1.0 RP
Energetika (TE) - Zásobování elektrickou energií (str. 9 RP-varianty 2)
8. Navržený způsob zásobování elektrickou energií nesmí ohrozit 
možnost zrušení nadzemního vedení VN 22 kV v úseku vedoucím od 
ulice Lužní přes území NPR (EVL, RBC) Žebračka po křížení s dalším 
nadzemním vedením VN na k. ú. Popovice u Přerova (viz Hlavní výkres 
ÚPMP 1.2.5-11).
Zdůvodnění: Požadavek na zrušení uvedeného úseku nadzemního vedení 
VN má zásadní význam pro zlepšení stavu přírody v NPR a je zapracován 
do Územního plánu města Přerova (viz Hlavní výkres ÚPMP 1.2.5-11).
Energetika (TE) - Veřejné osvětlení (str. 10 RP-varianta 2)
9. Do regulativů zapracovat texty:
Instalaci nového nebo rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení na 
území řešeném RP připouštět jen lampami opatřenými nízkotlakými 
(např. sodíkovými) výbojkami, konstrukčně řešenými tak, aby 
propouštěly světlo pouze dolů.

Na plochy K50-K52 (RBC ÚSES) nepřipouštět umísťování nového 
veřejného osvětlení.
Poznámka: Regulativy lze upravit v souladu s výsledky posouzení vlivu 
RP na životní prostředí.
Zdůvodnění: Cílem požadavku je předcházet významnému hynutí hmyzu 
(včetně hmyzu zvláště chráněného a obecně vzácného), který by na 
konstrukčně nevhodně řešené zdroje nočního osvětlení (na lampy s 
vysokým lákacím efektem) mohl ve větší míře nalétávat z území NPR 
(EVL, RBC) Žebračka i z jiných biologicky hodnotných lokalit. Této 
problematice je třeba věnovat v regulativech RP pozornost, neboť v 
případě realizace záměrů navržených v RP bude veřejné osvětlení v 

Bude zpracovatelem RP řešeno.

Řešeno platným ÚPm Přerova ve znění 
jeho změny č. 1 (plocha RBC upravena 
podle ZÚR OK) a z.č. 114/1992 Sb.

Bude v RP doplněno do podmínek 
využití pozemků.

Schválený ÚPm Přerova bude
respektován. Řešením RP není možné
zrušení nadzemního vedení VN 22 kV v 
úseku vedoucím od ulice Lužní přes 
území NPR (EVL, RBC) Žebračka po 
křížení s dalším nadzemním vedením 
VN na k.ú. Popovice u Přerova
ovlivněna - není součástí plochy řešené 
změnou a RP.
Bude v RP doplněno do podmínek 
využití pozemků.
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řešeném území (přímo navazujícím na NPR) nově instalováno na plochu 
min. 20 ha (to je zásadní změna světelných poměrů oproti současnému 
stavu). Na území RBC ÚSES by měl být jakýkoliv větší úhyn hmyzu 
vyloučen (RBC určeno přednostně k plnění funkce ochrany biologické 
rozmanitosti, resp. přírodní rovnováhy ve smyslu zákona o ochraně 
přírody).
Doprava (DS)
10. Požadavky: Viz Energetika (TE) - Veřejné osvětlení (viz výše bod 9.).
Ke kapitole 1.H RP
Veřejně prospěšná opatření (§ 170 stavebního zákona)

11. Vymezit v ZÚP a RP veřejně prospěšně opatření RBC ÚSES 
Žebračka na plochách K50-K52.
Zdůvodnění: Požadavek je v souladu se ZÚR OK (kap. A.7, bod 87). 
Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání 
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území (§ 36 odst. 
5 stavebního zákona).
Ke kapitole 2.F RP
12. Plochy ÚSES (K50-K52) vymezit v ZÚP (RP) jako nezastavěné 
území (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) stavebního zákona).
Zdůvodnění: Stavební zákon nezná pojem nezastavitelná plocha, použitý 
v konceptu RP Michalov-Žebračka. Plochy ÚSES vymezené v .konceptu 
RP Michalov-Žebračka odpovídají návrhovým plochám přírodním (RBC 
USES Žebračka) ve smyslu § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.. Ponechání 
ploch RBC ÚSES v zastavěném území není z hlediska zájmů ochrany 
přírody přijatelné (bylo by v rozporu s převažující funkcí plochy –
ochrany biologické rozmanitosti). Regulativy navržené pro plochy K50-
K52 tím nejsou dotčeny (přípustné využití pro cyklostezku, běžeckou 
stezku, posezení s ohništěm, "venkovní posilovnu".)
Ke koordinačnímu výkresu RP
13. K50-K52 (RBC ÚSES): Označení veřejné tábořiště nahradit 
označením „ohniště s lavičkami” nebo označením podobným.

       Zdůvodnění: Umístění veřejného tábořiště, trn. plochy pro jedno-
vícedenní nocování neurčitého počtu osob pod stany nebo jinými 
přístřešky se zdrojem vody a dostatečným sociálním zázemím není 
slučitelné s funkcí RBC USES. Umístění ohniště s možností posezení 
naopak v rozporu s funkcí RBC ÚSES být nemusí.
14. K50-K52 (RBC ÚSES): Umístění plochy pro minigolf ponechat 
jen za podmínky, že plocha nebude oplocena (viz výše bod 7.).

       Zdůvodnění: Případný požadavek na stavbu trvalého oplocení na 
uvedených plochách není slučitelný s funkcí ÚSES (tzn. s ochranou 
biologické rozmanitosti, včetně možnosti neomezeného pohybu - migrace 
přirozeně se vyskytujících druhů živočichů).
II. Požadavky na posuzování vlivů změny č. 2 Územního plánu města 
Přerova a Regulačního plánu Michalov-Žebračka na životní prostředí
Správa CHKO tímto uplatňuje po prostudování dokumentace „Návrh 
zadání změny č. 2 Územního plánu města Přerova vyvolané řešením 
regulačního plánu Michalov-Žebračka” (pořizovatel: Magistrát města 
Přerova, odbor rozvoje, datum: listopad 2010) požadavek na posouzení 
(vyhodnocení) Změny č. 2 Územního plánu města Přerova na životní 
prostředí (na udržitelný rozvoj území) v rozsahu stanoveném v příloze ke 
stavebnímu zákonu a v příloze č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Podmínka nízkotlakých (např. sodíko-
vých) výbojek, konstrukčně řešených 
tak, aby propouštěly světlo pouze dolů 
bude v RP doplněna do podmínek 
využití pozemků. Regulativy lze upravit 
v souladu s výsledky posouzení vlivu RP 
na životní prostředí.
RBC 164 Žebračka je v dokumentaci RP 
vymezeno. Hranice RBC byla uvedena 
do souladu se ZÚR OK změnou č. 1 
ÚPm Přerova (schválena zastupitelstvem 
města 15.4.2013).

Plochy K50-52 leží v nezastavěném 
území.

Bude v RP součástí regulativů využití 
plochy.

Řešeno platným ÚPm Přerova ve znění 
jeho změny č. 1 (plocha RBC upravena 
podle ZÚR OK) a z.č. 114/1992 Sb.

Tento oddíl je kompletně překlopen do 
podmínek KÚOK OŽPZ, viz výše.
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Správa CHKO současně sděluje, že stanoviskem podle § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody (č. j. 00296/LM/2011) nevyloučila významný 
vliv změny č. 2 Územního plánu města Přerova na příznivý stav předmětů 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
(zde konkrétně Evropsky významné lokality Bečva-Žebračka). Změna č. 
2 Územního plánu města Přerova tak musí být předmětem naturového 
posouzení (podle § 45i zákona o ochraně přírody).
Správa CHKO upozorňuje na skutečnost, že Regulační plán Michalov-
Žebračka na základě vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Odboru životního prostředí (č.j. KUOK 5792112009) podléhá procesu
posuzování vlivů na životní prostředí (podle zákona č. 100/2001 Sb. ve 
zněni pozdějších předpisů a podle § 73 a § 75 stavebního zákona), včetně 
zpracování naturového posouzení (podle § 45i zákona o ochraně přírody). 
Správa CHKO v této souvislosti uplatňuje požadavek, aby předmětem 
posouzení Regulačního plánu Michalov-Žebračka na životní prostředí 
(včetně naturového posouzení) byly obě zpracované varianty regulačního 
plánu (nebude-li varianta 1 pořizovatelem stažena) i varianta 2 upravená 
podle požadavků Správy CHKO.
Správa CHKO současně požaduje, aby předmětem posouzení 
(vyhodnocení) na životní prostředí (na udržitelný rozvoj území) i 
předmětem „naturového posouzení” byly všechny dílčí změny provedené 
v řešených územně plánovacích dokumentacích (tzn. ve Změně č. 2 
Územního plánu města Přerova i v Regulačním plánu Michalov-
Žebračka) v průběhu jejich pořizování a schvalování.
Správa CHKO požaduje, aby při posouzení (vyhodnocení) vlivu Změny č. 
2 Územního plánu města Přerova (dále „ZÚP”) na životní prostředí, resp. 
na udržitelný rozvoj území, včetně naturového posouzení i při posouzení 
vlivu Regulačního plánu Michalov-Žebračka (dále „RP”) na životní 
prostředí včetně naturového posouzení byla zvýšená pozornost věnována 
posouzení těchto potenciálních vlivů a jejich možných důsledků:

1. Posouzení možných vlivů ZÚP (RP) na vodní režim a přeneseně na 
stav nivních ekosystémů v řešeném území i v území hydrologeologicky 
souvisejícím. Předmětem posouzení by měly být zejména vlivy, které by 
mohly být spojené:
- S odvodňováním a odkanalizováním pozemků a navržených staveb 

(zejména staveb, které mají být podsklepeny). Posouzena by měla být 
případná rizika poklesu minimální hladiny podzemních vod (§ 37 odst. 
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů), 
změn dosavadní dynamiky sezónního kolísání hladiny podzemních vod 
a případné negativní důsledky takových změn (a) na vegetaci NPR 
(EVL, RBC ÚSES) Žebračka a (b) na režim zvodňování periodických 
tůní s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů v NPR (EVL, 
RBC ÚSES) Žebračka.

- Se změnami odtokových poměrů při povodňových rozlivech (vlivem 
terénních úprav navržených RP v záplavovém území nivy řeky Bečvy). 
Posouzena by měla být případná rizika změny odtokových poměrů 
povodňových vod na území NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka a 
případné negativní důsledky takových změn na vegetaci NPR (EVL, 
RBC ÚSES) Žebračka.

   Posouzení by mělo vycházet z odborného hydrologického a 
hydrogeologického posudku a z odborné prognózy možných důsledků 
případných změn vodního režimu na vegetaci. Každou potenciální 
negativní změnu ve vodním režimu NPR (EVL) Žebračka je třeba 
hodnotit jako významnou. Zachování dosavadního vodního režimu je 
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jedním ze základních předpokladů zachování příznivého stavu 
společenstev, tvořících předměty ochrany NPR (EVL).
2. Posouzení možných vlivů ZÚP (RP) na kvalitu podzemních i 
povrchových vod a přenesené na stav nivních ekosystémů v řešeném 
území i v území hydrologicky souvisejícím. Předmětem posouzení by 
měla být v této souvislosti případná rizika havárií a případné negativní 
důsledky havarijního znečištění vod (a) na vegetaci NPR (EVL, RBC) 
Žebračka, (b) na oživení tůní s výskytem zvláště chráněných druhů 
živočichů v NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka, (c) na oživení Velké 
laguny a Malé laguny s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů. 
Posouzení by mělo vycházet z odborného hydrologického a 
hydrogeologického posudku (viz výše).
3. Posouzení možných vlivů způsobu umístění a následného 
provozování (užívání) nově navržených ploch, staveb a zařízení pro sport 
a rekreaci na frekvenci automobilové dopravy na komunikaci III. třídy 
Přerov-Prosenice, přeneseně na živočichy jako složky ekosystémů v NPR 
(EVL, RBC ÚSES) Žebračka. Posouzeno by mělo v této souvislosti být 
riziko zvýšení frekvence automobilové dopravy (jak ve dnech běžného 
provozu, tak ve dnech konání hromadných akcí) a negativní důsledky
tohoto jevu na živočichy žijící na území NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka 
(např. zraňování, usmrcování, vyrušování živočichů atd.). Vliv je třeba 
posuzovat ve spojení s vlivem současné dopravní zátěže na přírodu NPR 
(EVL, RBC ÚSES) Žebračka (kumulativní vlivy). Každé potenciální 
navýšení frekvence automobilového provozu na komunikaci Přerov-
Prosenice oproti současnému stavu je třeba hodnotit jako jev významně 
negativní.
Posouzení by mělo vycházet z hlukové studie a z expertního dopravního 
posudku, beroucího v úvahu koncepci cílového řešeni dopravy ve městě 
Přerově i oprávněný zájem ochrany přírody na výhledovém zklidnění 
provozu na komunikaci Přerov-Prosenice.
4. Posouzení možných vlivů ZÚP (RP) souvisejících s plánovanou 
vysokou návštěvností řešeného území na ekosystémy NPR (EVL, RBC 
ÚSES) Žebračka a jejich dílčí složky. Identifikována a posouzena by v 
této souvislosti měla být veškerá rizika předpokládané cílové návštěvnosti 
území (při běžném provozu i při hromadných akcích) a jejich důsledku pro 
ekosystémy NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka (hluková zátěž, přímé 
poškozování složek přírody, vyrušování živočichů, nepovolené ukládání 
odpadu aj.).
5. Posouzení možných vlivů záměru na zvěř, resp. na volně žijící 
živočichy (§ 3 odst. 1 písm. d/ zákona o ochraně přírody) prohlášené za 
zvěř (§ 2 písm. c/ zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění 
pozdějších předpisů). Předmětem posouzeni by měly být v této souvislosti 
zejména vlity spojené s navrženými podmínkami pro vymezení a využití
pozemků (viz kap. 1.B konceptu RP). Posouzeno by mělo být zejména 
riziko snížení výměry pozemků využitelných zvěří (srnčí, zaječí), resp. 
riziko snížení výměry honebních pozemků (§ 2 písm. e/+f/ zákona o 
myslivosti) v honitbě Předmostí a důsledku takové změny mimo jiné na 
míru poškozování přirozeného zmlazení lesních dřevin přirozené druhové 
skladby zvěří na území NPR (EVL, RBC) Žebračka. Vliv snížení výměry 
pozemků využitelných zvěří je třeba posuzovat v souvislosti s dlouhodobě 
působícím významným negativním vlivem, spočívajícím v nadměrném 
poškozování přirozené obnovy lesních dřevin býložravou zvěří v NPR 
(EVL, RBC ÚSES) Žebračka (kumulativní vlivy). Tato skutečnost byla v 
posledních letech potvrzena výsledky diplomových prací uložených i na 
Správě CHKO. Posouzení by mělo vycházet z expertního posudku dané 
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problematiky.
6. Posouzeni možných vlivů veřejného osvětlení, plošně nově 
navrženého v celém území řešeném ZÚP (RP), na volně žijící živočichy 
(především na hmyz). Předmětem posouzení by mělo být (a) riziko
usmrcování hmyzu (včetně hmyzu zvláště chráněného a vzácného) 
nalétávajícího na lampy veřejného osvětlení z okolí za situace, kdy v RP 
není pro konstrukční řešení lamp veřejného osvětlení stanoven regulativ a 
(b) důsledku takového stavu pro druhovou rozmanitost hmyzu v území 
řešeném RP a v území navazujícím, včetně NPR (EVL, RBC ÚSES) 
Žebračka. Problematika vlivu světelného znečištění na přírodu je 
podrobně řešena v materiálu Hollan a kol. (2004): Mapování světelného 
znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu 
na území ČR. Závěrečná zpráva VaV/740/3/03. Masarykova univerzita, 
Brno (přístupná na http:l/amper.ped.muni.cz/noc/old/zprava_noc.pdf). V 
Přerově byl vliv nočního osvětlení na biotu NPR Žebračka posuzován v 
rámci oznámení o posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb. k záměru Rozšíření logistického a prodejního areálu 
společnosti EMOS, spol. s r. o. Přerov" (zpracovatel: Ing. Aleš Calábek a 
kol., datum: 0712007) - (přístupné na www.cenia.cz/e(a).
7. Posouzeni možných vlivů záměru na prostupnost území pro pohyb 
(migraci, šíření) volně žijících živočichů, případně i planě rostoucích 
rostlin mezi NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka a VKP Michalovem. 
Předmětem posouzení by měla být (a) rizika prostorové izolace v 
minulosti spojitých lokalit NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračky a VKP 
Michalova a (b) možné důsledky trvalé územní izolace (fragmentace) 
těchto dvou lokalit (zejména negativní změny v genofondu populací 
rostlin a živočichů).
8. Posouzení možných vlivů ZÚP (RP) na volně žijící živočichy, které 
mohou vyplynout z předvídatelných požadavků provozovatelů i uživatelů 
sportovně-rekreačního areálu na plošné hubení komárů v řešeném území i 
v jeho okolí. Předmětem posouzení by měla být (a) vhodnost umístění 
sportovišť určených pro výkonnostní sport a zejména dětského zábavního 
parku (ve variantě 1 konceptu RP) z hlediska požadavků na ochranu zdraví 
do záplavového území s každoročně sezónně zvýšeným výskytem 
komárů, (b) rizika způsobů hubení komárů pro jiné, necílové skupiny 
volně žijících živočichů, (c) možné důsledky hubení komárů na 
biologickou rozmanitost NPR (EVL, RBC ÚSES) Žebračka.
9. Posouzení možných vlivů navržených staveb a změn ve využití 
pozemků na krajinný ráz. Zvláštní pozornost by přitom měla být 
věnována mimo jiné:
- Navržené stavbě (hale) dětského zábavního parku (plocha 027 ve 

variantě I RP). Stavba se půdorysným i hmotovým rozsahem vymyká 
urbanistickému řešení RP. Objekt je jako kontroverzní označen í v 
odůvodnění varianty I konceptu RP (str. 13). 

- Navržené stavbě polyfunkčního centra (plochy 029, 030 ve variantě I 
RP, resp. plochy 026, 027 ve variantě II RP). Objekty jsou navrženy k 
propojení pasáží, typickým prvkem městské architektury, přestože má 
jít podle regulativu o stavbu tradičního charakteru, která má být 
samostatně umístěna do dosud neurbanizovaného prostoru (volné 
krajiny).

Posouzení by mělo vycházet z odborného posudku, zpracovaného osobou 
s praxí v hodnocení krajinného rázu podle některé z běžně užívaných 
metodik např. Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička (2004): 
Metodický post p posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo 
změny využití území na krajinný ráz. ČVUT, Praha.
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Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje
23.2.2011, č.j. KUOK 9585/2011
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, 
obdržel 24. 1. 2011 zadání změny č. 2 územního plánu (ÚP) Přerova, 
který je zpracován podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, včetně oznámení o zahájení jeho 
projednávání podle ust. § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Předmětem změny 
funkčního využití je vymezené území Michalov – Žebračka, které řeší 
současně s regulačním plánem přeložku vedení vn, technickou 
infrastrukturu (kanalizační řad, vodovod, vedení nn), změnu trasy 
cyklostezky včetně 2 variant přemostění řeky Bečvy, změnu zastavitelné 
plochy sportu, rekreace a změnu funkce na nezastavěné území.
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, v platném znění, nemá k předloženému 
návrhu zadání změny č. 2 ÚP Přerov připomínky, za předpokladu 
respektování:
- „Politiky územního rozvoje ČR 2008”, schválené usnesením vlády č. 
929 ze dne 20. 7. 2009,

- „Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje” (vydány 22. 2. 2008 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy - účinnost 
od 28. 3. 2008),
- „Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje”, 

- koordinace funkčního a prostorového využití území s územně -
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí (zejména z pohledu veřejné 
infrastruktury nadmístního významu a skladebných částí ÚSES).

Řešením změny č. 2 ÚPm Přerova (resp. 
RP Michalov-Žebračka) jsou respekto-
vány zejm. body 21 a 22 kap. 2.2 
Republikové priority PÚR ČR.
Řešení změny č. 2 ÚPm Přerova není v 
rozporu se ZÚR OK a její 1. aktualizací 
r. 2011. 
Řešení změny č. 2 ÚPm Přerova není v 
rozporu PRÚoOK.
Řešením území, ani s ním související 
infrastruktura, nejsou dotčeny sousední 
obce.

Požadavky veřejnosti Navrhovaný způsob řešení

Středisko volného času Atlas a Bios, Přerov
24.2.2011
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, pracoviště BIOS na ulici 
Bezručova 12, sídlí v budově kraje postavené na pozemcích města p.č. 
4789/1, 4789/3, 4790/5 a 4790/6 a má v užívání oplocený pozemek 
částečně na p.č.4789/2 a p.č. 4790/1, kterou povede plánovaná 
cyklostezka, chodník a in-line dráha.
Podle výkresu v návrhu (varianta 1 i varianta 2 návrhu) povede 
cyklostezka po jižní straně komunikace ulice Bezručova, tzn. přes pozemek 
užívaný jednak ORNIS Přerov a SVČ ATLAS a BIOS. Podotýkáme, že ve 
výkresu je vytyčena stezka jako procházející uvnitř areálu těsně mezi 
železobetonovým plotem a zmíněnými budovami, kde se v současné době 
nacházejí:
inženýrské sítě, jako jsou vodovod, plynovod a elektro - jejich rozvodny 
jsou umístěny na železobetonovém plotě, který by musel být odstraněn v 
délce 150m,
skupiny vzrostlých stromů, které bude nutno vykácet (a znovu vysadit),
vchody do budovy SVČ a ORNIS - navrhované umístění cyklostezky po 

Trasa cyklistické stezky v Bezručově 
ulici je předmětem varianty změny ÚPm
Přerova. (V regulačním plánu je při 
řešení zohledněna výsadba aleje podél 
jižního oplocení parku Michalov. 
Dopady na stavby a zeleň budou 
vyhodnoceny a bude hledáno 
nejoptimálnější řešení.)
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pravé straně vozovky nevyhovuje zejména z hlediska bezpečného vstupu 
osob (převážně dětí!!!) do našeho Střediska volného času i budovy 
Ornisu, vjezdy do areálu - dvoru Biosu, které by cyklostezka křižovala (v 
prostoru Biosu i nájemní byt - pro něho jediný užívaný vstup a firmy v 
pronájmu),
cyklostezka by vedla přes vybudovaný septik,
na straně navrhované cyklostezky je instalováno vedení veřejného 
osvětlení, 
loděnice pro SK Přerov,
omezení aut parkujících po pravé straně vozovky.
Z těchto všech uvedených důvodů navrhujeme tímto umístit cyklostezku na 
druhou stranu vozovky (méně finančně nákladné a hlavně z důvodu 
bezpečnosti) a zachovat oplocení budovy a využití pozemku pro potřeby 
SVC, které slouží všem dětem Přerova a okolí docházejícím na vzdělávací 
aktivity střediska každodenně.
Prosíme tímto, abychom byli přizváni k dalším jednáním ohledně této 
záležitosti. 

Olomoucký kraj, KÚOK, Odbor majetkový a právní
23.2.2011, č.j. KUOK 20656/2011
navrhovanou změnou č. 2 Územního plánu města Přerova mají být dotčeny
mj. pozemky parc. č. 6840/5, parc. č. 6840/6, parc. č. 6840/11, parc. č. 
6840/12, parc. C. 6840/13 a parc. č. 6841, vše v k. ú. a obci Přerov, které jsou 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední školy zemědělské, 
Přerov, Osmek 47.
Jedná se o území odloučeného pracoviště školy - školního zahradnictví, ve 
kterém jsou umístěny školní skleníky, a kde probíhá celoročně praktická 
výuka žáků oboru vzdělávání 41-41-M/01 Agropodnikání. Škola do těchto 
nemovitostí v minulých třech letech investovala cca 1,8 mil Kč. V roce 
2009/2010 byla dokončena revitalizace závlahové nádrže, kde se v letošním 
roce uvažuje o jeho využití pro předmět „Chov hospodářských zvířat” a dále 
spuštění závlahy nutné pro pěstování zeleniny a raných brambor.
Výše zmíněná škola patří k úspěšným zařízením v regionu, obory studia má 
nastaveny v souladu s aktuální rozvojovou školskou politikou Olomouckého 
kraje. Z dlouhodobějšího hlediska by tak realizace projednávaného územního 
plánu mohla v konečném důsledku vést k přímému ohrožení výuky i 
praktické přípravy nemalého počtu studentů a prohloubit tak nejen 
nelichotivou bilanci aktuálního stavu nezaměstnanosti v regionu.
Připravované změny územního plánu zcela ignorují dosavadní majetkové 
vztahy a především současné využití území a navrhují území využít pro 
výstavbu kluziště, dětského zábavního parku s restaurací, cyklostezky, 
drobných dřevostaveb a osazení krajinné a sídelní zeleně.
Olomoucký kraj jako vlastník změnami dotčených pozemků nesouhlasí na 
základě stanoviska odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje a ředitele školy s navrhovanou změnou č. 2 Územního 
plánu města Přerova, a to jak s plánovanými stavbami a vysazením zeleně na 
pozemcích ve vlastnictví Olomouckého kraje, tak s asanací zahradnictví. 
Olomoucký kraj požaduje, aby na těchto pozemcích nebyla z výše uvedených 
důvodů umístěna žádná veřejně prospěšná stavba ani veřejně prospěšné 
opatření a aby území bylo dále vyčleněno pro potřeby školství.

Námitka vlastníka uvedených pozemků -
zahradnictví bude zachováno v 
požadovaném rozsahu. Dokumentace RP 
bude přizpůsobena požadavku. Viz bod 
C upraveného zadání

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
28.2.2011, č.j. 2011 416/Mrva
Předložený návrh změny č. 2 řeší území v lokalitě mezi Michalovem a 
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Žebračkou, u ulice „Křivá”. Součástí dokumentace je i návrh napojení na 
stávající vodovod a kanalizaci v ulici Na Osmeku před areálem 
Zemědělské školy. K této problematice považujeme za nezbytné uvést 
následující informace:

1. V současné době je skupina rodinných domků v ulici „Křivá” zásobena 
nedávno vybudovaným vodovodním řadem, který je napojen na přívod 
pro bývalý areál Interlovu. Vodovodní řad pro bývalý Interlov je připojen 
na vodovod v našem majetku v ulici Osmek a vede po pravé straně 
příjezdní komunikace (ve směru k areálu). Tento řad není našim 
vlastnictvím.

Odkanalizování lokality je složitější problematikou. Podle generelu 
kanalizace města Přerova, zpracovaného firmou Aquatis, a.s. (dnešní 
Póyry Environment, a.s. Brno), nemá stávající kanalizace kapacitu pro 
napojení dalších srážkových vod z této strany města. Z toho důvodu 
generel navrhuje odkanalizování řešené lokality oddílným systémem s 
odvedením srážkových vod do řeky Bečvy. Do stávající kanalizace lze 
odvádět pouze splaškové vody, to však nebude možné bez jejich 
přečerpání. S tím počítá také generel kanalizace, který navrhuje čerpací 
stanici odpadních vod umístit tak, aby byla využitelná také pro širší 
přilehlé území.

Zásobování pitnou vodou a odkana-
lizování lokality bude řešeno s ohledem 
na přípravu obytné zástavby v lokalitě 
severně od řešeného území. Požadavek 
uveden v bodě C upraveného zadání 
změny č. 2. Podrobné řešení bude 
součástí návrhu RP.
Odkanalizování bude řešeno v návrhu 
změny a RP jako oddílné – dešťová voda 
bude řešena vsakováním.

Povodí Moravy, s.p., Brno
3.3.2011, č.j. PM003989/2011-203/Ho
Navrhovaná změna územního plánu města Přerova je vyvolána řešením 
konceptu regulačního plánu Michalov - Žebračka. Navržen je koridor 
technické infrastruktury (kanalizační řad, vodovod, rozvod NN), trasa 
přeložky vedení VN, trasa cyklistické stezky, změna části území 
vymezeného v ÚP jako rekreace a sport v přírodním prostředí, 
zemědělská plocha - varianta 2 konceptu, přemostění Bečvy (varianta 1 -
počítá s pojezdem policejních, sanitních vodidel; varianta 2 - pouze pro 
pěší).
Součástí úprav varianty č. 1 je plánována vzrostlá vegetace napříč 
záplavovým územím vodního toku Bečva, dále provedení komunikace na 
násypu, která bude dělit předmětné území na jižní území (sportoviště) a 
severní území. Celá oblast, které se změna územního plánu týká se 
nachází v záplavovém území Bečvy.
Významný vodní tok Bečva je ve správě Povodí Moravy, s.p., přímou 
správu toku vykonává závod Horní Morava, provoz Přerov, Tovačovská 
300, 751 24 Přerov, technik provozu Ing. Čechmánková.
Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Bečva
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 současně jako správce významného vodního toku 
Bečva k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu toto s t a n o v i s k o :
Z hlediska plánování v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů chráněných 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, s 
návrhem zadání změny č. 2 Územního plánu města Přerova souhlasíme za 
dodržení následujících podmínek:
V současné době se projednává aktualizace záplavového území města 
Přerova a jeho aktivní zóny, ke které se vztahují podmínky dle zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách. Upozorňujeme především na § 67 Omezení v 
záplavových územích.
Povodí Moravy, s.p. v letošním roce zadává realizaci studie reálných 
protipovodňových opatření vodního toku Bečva. Výstup z této studie 

Omezení vzhledem ke stanovenému 
záplavovému území včetně aktivní zóny
(OOP Stanovení záplavového území 
VVT Bečva ..- aktualizace záplavového 
území a stanovení jeho aktivní zóny bylo 
vydáno dne 5.9.2011, č.j. KUOK 
93802/2011) bude zohledněno v řešení 
změny č. 2 ÚPm Přerova a návrhu RP.

Dtto



34/35

bude znám cca na konci roku 2011. Vzhledem k faktu, že 
západovýchodní komunikace (zvažovaná jako protipovodňová ochrana) 
nenavazuje na připravované materiály reálných opatření, doporučujeme 
její umístění navrhnout na základě výsledků této studie. 
Při návrhu přemostění požadujeme dodržet normu ČSN 736201 
Projektování mostních konstrukcí.

22.3.2012, č.j. PM007410/2012-203/Ho
Dopisem ze dne 6.2.2012 jsme byli požádáni o aktualizaci stanoviska 
správce povodí a správce toku k návrhu zadání změny č. 2 Územního 
plánu města Přerova, které jsme vydali pod zn. PM003989/2011-203/Ho 
dne 28.2.2011. V původním stanovisku jsme podmínili zpracování 
změny územního plánu koordinací s aktualizací záplavového území 
Bečvy a připravovanou studií reálných protipovodňových opatření v 
povodí řeky Bečvy - „Pobečví - studie odtokových poměrů”.
Řešená oblast se nachází prakticky celá v záplavovém území Bečvy, z 
části v aktivní zóně záplavového území. Jak vyplývá z opatření obecné 
povahy o stanovení záplavového území řeky Bečvy (vydáno 5.9.2011, zn. 
KÚOK 93802/2011 – bod 6., výroková část), je možno v lokalitě Laguna 
umisťovat stavby související s rekreačním a sportovním využitím ploch, 
bez staveb určených k bydlení, nebo ubytování. Jedná se zejména o 
prolézačky, houpačky, skluzavky a další hrací prvky, které negativně 
neovlivní odtokové poměry. Dle bodu 8., téhož rozhodnutí je uvedeno, 
že v souladu s ust. § 67 odst. 1 vodního zákona lze v AZÚ realizovat 
stavby dopravní infrastruktury, mezi které lze zařadit mimo jiné i stavby 
cyklostezek. U těchto staveb musí být provedena taková opatření, která 
minimalizují vliv na povodňové průtoky. Tato opatření je třeba vyjasnit v 
rámci stavebního řízení.
Významný vodní tok Bečva je ve správě Povodí Moravy, s.p., přímou 
správu toku vykonává závod Horní Morava, provoz Přerov, Tovačovská 
300, 751 24 Přerov, vedoucí p. D.Čížek, DiS., tel. 581 200 493.
Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Bečva
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 současně jako přímý správce významného 
vodního toku Bečva k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu toto 
stanovisko:
Z hlediska plánování v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů 
chráněných zákonem C. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, s návrhem zadání změny č. 2 Územního plánu města 
Přerova souhlasíme za dodržení následujících podmínek:
1. V rámci koncepce využití území je nutné respektovat omezení 

vyplývající z umístění nově navržených ploch či objektů v 
záplavovém území, především pak v aktivní zóně záplavového území. 
V rámci návrhu jednotlivých objektů musí být respektovány 
podmínky a regulativy uvedené v „Opatření obecné povahy” o 
stanovení záplavového území řeky Bečvy, vydáno dne 5.9.2011, pod 
č.j. KUOK 93802/2011.

2. Realizací záměru či jednotlivých objektů nesmí být zhoršeny odtokové 
poměry v dané lokalitě a objekty musí být danému požadavku 
přizpůsobeny, což platí zejména pro liniové prvky komunikací, 
sportovišť, parkovišť apod. Tyto objekty nebudou v žádném případě 
vyvýšeny nad terén, ani nebudou lemovány ohraničujícími prvky, 
které by mohly zhoršit poměry v inundaci. Komunikace i jednotlivá 
sportoviště budou zapuštěny do terénu – v žádném případě nebude 

Týká se JV části území řešeného 
regulačním plánem, které na základě 
citovaného rozhodnutí spadá do aktivní 
zóny záplavového území. Podmínky 
realizace záměrů jsou v něm 
jednoznačně stanoveny. 

V RP bude řešení jednotlivých prvků 
opraveno tak, jak vyplývá z podmínek 
platného OOP o stanovení záplavového 
území a jeho aktivní zóny.
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jejich ochrana nadlepšena oproti okolnímu terénu.
3. V případě, že bude investor požadovat ochranu některé části lokality, 

což je zvažováno zejména od objektu, která má chránit plochy pro 
občanskou vybavenost - musí předložit studii vlivu záměru na 
odtokové poměry území.

4. Návrh přemostění musí být dimenzován a koncipován dle ČSN 73 62 
01 – Projektování mostních konstrukcí (samozřejmě je upřednostněno 
bezpilířové řešení objektu).

5. Komunikace jdoucí od nově navrženého mostního objektu v souběhu s 
Bečvou musí být dimenzována pro pojezdy těžké mechanizace správce 
toku (30 t) a to včetně přizpůsobení sjezdů a přejezdů na místní 
komunikace k řece Bečvě.

6. V rámci využití daného území není možné:
a) Zřizovat kdekoliv v aktivní zóně záplavového území oplocení, živé 
ploty, či výsadby.
b) Mimo aktivní zónu záplavového území zřizovat v inundaci ploty, 
liniové, či prostorové výsadby, které mohou ovlivnit odtokové poměry.

Upozorňujeme, že v rámci nově vypracované studie reálných PPO s 
názvem: "Pobečví - studie odtokových poměrů", nebude daná lokalita 
dotčena, ale ani chráněna žádným z navržených opatření. Nejbližší prvky 
PPO vycházející z dané studie budou hráz na LB U tenisu (dojde k 
navýšení stávající stavby) a na PB pak nábřeží Dr. Edvarda Beneše, kde 
bude zřízena liniová zeď.
S ohledem na výše uvedené nebude Povodí Moravy, s.p. zodpovídat za 
případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při 
průchodu velkých vod. Vlastník stavby a zařízení musí udržovat svůj 
majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude 
bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní 
odplavení tohoto majetku.

Protipovodňová ochrana objektů nebude 
řešena.

Je předmětem následujících studijních a 
stavebně povolovacích řízení. Podmínka 
bezpilířového řešení mostního objektu 
bude promítnuta do regulativů RP.
Není nově navrhovaná. V ÚPm Přerova 
je jako VPS její rekonstrukce 
s umístěním cyklistické stezky. Případné 
konstrukční řešení komunikace může být
předmětem následujících stavebně 
povolovacích řízení.
Promítne se do stanovených regulačních 
podmínek využití – odkazem na OOP o 
zápl. území a aktivní zóně


