
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 77694/2014 V Olomouci dne 22. 8. 2014
SpZn: KÚOK/66649/2014/OŽPZ/7149
Sp. a skart. znak: 208.3-V/5
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová
tel.: 585 508 624
fax: 585 508 424
e-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název:

„Strategický plán územního a ekonomického rozvoje Statutárního města Přerova 
pro období 2014 - 2020“

Charakter koncepce:

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2014 - 2020 představuje ucelenou koncepci usměrňující rozvoj města. Z hlediska 
obsahového je součástí strategického plánu města situační analýza (profil města), na 
základě ní je následně formulována rozvojová vize, cíle rozvoje, prioritní osy, priority          
a opatření k naplnění těchto priorit. Strategický plán bude jedním ze základních dokumentů 
spoluvytvářejícím rozvoj města v následném období do roku 2020, v některých dílčích 
oblastech pravděpodobně i delším. Aktuálně je zpracována analytická část projektu            
a probíhá zpracování návrhové části koncepce. Analytická část zahrnuje zpracování profilu 
města postaveného na analýze prostředí a na ni navazující SWOT analýzu. Dále jsou 
navrženy prioritní osy a priority:

Prioritní osa 1: Ekonomický rozvoj a podpora podnikání, vč. oblasti cestovního 
ruchu
Priorita 1.1: Podpora podnikání
Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu

Prioritní osa 2: Dopravní, technická a environmentální infrastruktura
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury

Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů a kvality života
Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel
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Priorita 3.3: Atraktivita města pro život

Umístění:
Kraj:    Olomoucký
Obec: Statutární město Přerov (včetně jeho místních částí: Přerov I - Město, Přerov II -
Předmostí, Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice, Přerov V - Dluhonice, Přerov VI -
Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - Lýsky, Přerov X -
Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice)

Předkladatel:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 11 Přerov

Oprávněný zástupce předkladatele: Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce             
a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova.

Souhrnné vypořádání připomínek:

K oznámení koncepce byla v zákonné lhůtě doručena vyjádření těchto dotčených 
správních úřadů a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí           
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, Statutárního 
města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova, 
České inspekce životního prostředí - oblastního inspektorátu Olomouce a Krajské 
hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územního pracoviště 
Přerova.

Požadavek na aplikaci procesu SEA nebyl vznesen v žádném z doručených 
vyjádření.

 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení lesnictví

Bez připomínek.

Oddělení vodního hospodářství

Bez připomínek.

Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán ochrany ovzduší

Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Orgán odpadového hospodářství

V kapitole 2.8 chybí v uvedených strategických dokumentech Plán odpadového 
hospodářství ČR (na národní úrovni), Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 

http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/predmosti/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/lovesice/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/kozlovice/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/kozlovice/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/dluhonice/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/ujezdec/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/ujezdec/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/cekyne/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/henclov/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/lysky/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/popovice/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/vinary/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/zeravice/
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/pencice/
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(na regionální úrovni) a Plán odpadového hospodářství města Přerova (na lokální úrovni), 
které mají minimálně stejnou důležitost jako např. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací…, 
Koncepce ochrany přírody a krajiny…, Koncepce rozvoje kultury a památkové péče…, 
které uvedeny jsou. To má zřejmě za následek, že předložený strategický plán 
nedostatečně řeší problematiku nakládání s odpady, když v kapitole 4.1 neobsahuje 
vyhodnocení rozsahu přímých ani nepřímých vlivů na životní prostředí v oblasti 
odpadového hospodářství, a to přestože součástí priority „2.2: Rozvoj environmentální       
a technické infrastruktury“ je mj. i opatření „2.2.3: Zlepšování systému nakládání 
s odpady“. Jestliže se tedy „Strategický plán…“ spokojí se současným systémem 
nakládání s odpady, který je prakticky závislý na provozování skládky odpadů, nejen, že 
tento systém nereflektuje hierarchii nakládání s odpady stanovenou zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění, ale nereaguje na připravované změny zákona                
o odpadech, zejména z pohledu omezení, resp. zákazu skládkování.

Bude řešeno ve fázi vyhodnocení vlivů koncepce

Oddělení ochrany přírody
Natura 2000

Stanovisko, 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 bylo vydáno orgánem ochrany přírody dne 1. 7. 2014
(č.j. KUOK 62855/2014).

Orgán ochrany přírody

V dokumentu jsou zohledněny zájmy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona“) - zvláště chráněná území, 
skladebné prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky              
i památné stromy. Orgán ochrany přírody doporučuje zapracovat do textu rovněž 
ochranná pásma zvláště chráněných území podle § 37 zákona, která mohou být zvláště 
vyhlášena (přírodní památka Malé laguny), neboť se jedná o území 50 m od hranic zvláště 
chráněného území (přírodní památka Na Popovickém kopci).

Bude řešeno ve fázi vyhodnocení vlivů koncepce

Jednotlivé záměry k naplnění koncepce je nutno dále posuzovat i z hlediska výskytu          
zvláště chráněných rostlin a živočichů a jejich biotopů, ať již přírodních nebo 
antropogenních (výskyt rorýsů a netopýrů na budovách).

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

K předložené koncepci neuplatňuje z hlediska ochrany ZPF připomínky.

 Olomoucký kraj

Koncepce není v rozporu se strategickým dokumentem - Programem rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje, rovněž není v rozporu s krajskou územně plánovací 
dokumentací - Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1.
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 ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

ČIŽP po prostudování předloženého podkladu nemá ke koncepci připomínky.

 KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územní pracoviště Přerov

K předloženému zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce nemá orgán ochrany 
veřejného zdraví zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona 
č. 100/2001 Sb.

 Statutární město Přerov

- Skládka Hradčany je skládkou skupiny S - nebezpečný odpad (S - NO), tedy skládkou 
nebezpečného odpadu, kde není odpad skladován, nýbrž skládkován nebo ukládán.

- Mezi lokalitami starých ekologických zátěží je uvedena současná skládka Přerov -
Žeravice II. Jedná se o řízenou skládku komunálního odpadu, která je v provozu.

 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

- Skládka Hradčany je skládkou skupiny S - nebezpečný odpad (S - NO), tedy skládkou 
nebezpečného odpadu, kde není odpad skladován, nýbrž skládkován nebo ukládán.

- Mezi lokalitami starých ekologických zátěží je uvedena současná skládka Přerov -
Žeravice II. Jedná se o řízenou skládku komunálního odpadu, která je v provozu.

Závěr:

Koncepce „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje Statutárního města 
Přerova pro období 2014 - 2020“ naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto bylo dle ust. § 10d citovaného 
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda koncepce bude 
posuzována podle citovaného zákona.

Krajský úřad Olomouckého kraje na základě zjišťovacího řízení, provedeného ve smyslu 
§ 10d citovaného zákona a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 citovaného zákona
dospěl k závěru, že koncepce s názvem

„Strategický plán územního a ekonomického rozvoje Statutárního města Přerova 
pro období 2014 - 2020“

b u d e

p o s u z o v á n a p o d l e c i t o v a n é h o z á k o n a
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Zdůvodnění:

Součástí předloženého návrhu koncepce  bude  vyhodnocení vlivů na životní prostředí       
a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona č. 100/2001 Sb. zpracované podle přílohy 
č. 9 citovaného zákona. Vyhodnocení zhotoví osoba oprávněná ke zpracování 
vyhodnocení (posuzovatel) podle § 19 citovaného zákona. Jelikož orgán ochrany přírody 
Krajského úřadu Olomouckého kraje ve svém stanovisku podle §45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“) ze dne 1. 7. 2014 (č.j. KUOK 62855/2014) nevyloučil 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti podle §45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže 
specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti.

K oznámení koncepce bylo doručeno celkem 6 vyjádření dotčených správních úřadů          
a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, Statutárního města Přerova, Odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova, České inspekce 
životního prostředí - oblastního inspektorátu Olomouce a Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územního pracoviště Přerova. Do závěru 
zjišťovacího řízení byly zaneseny požadavky a připomínky orgánu odpadového 
hospodářství a orgánu ochrany přírody Odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Statutárního města Přerova a Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí Magistrátu města Přerova. Tyto budou souhrnně vypořádány a zapracovány do 
vyhodnocení vlivů koncepce dle přílohy č. 9 citovaného zákona. Kopie došlých připomínek 
jsou předkladateli koncepce předány k využití.

Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit 
posuzovatele a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní 
na internetu.

Návrh koncepce společně s vyhodnocením požadujeme předložit 8x v listinné a 1x 
v elektronické podobě.

Po splnění podmínek v § 10f odst. 2 citovaného zákona zveřejní krajský úřad návrh 
koncepce. Předkladatel zajistí konání veřejného projednání návrhu koncepce a zveřejní 
informaci o místě a času konání tohoto projednání na své úřední desce, na internetu          
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem a to nejméně 10 dnů před 
jeho konáním. Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po 
uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu.

Dotčené Statutární město Přerov žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění 
závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území 
obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Zároveň žádáme dotčené Statutární město Přerov o zaslání písemného vyrozumění   
o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetu na adrese Krajského úřadu 
Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz a v Informačním systému SEA na 
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internetových stránkách CENIA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód 
koncepce OLK016K.

Otisk úředního razítka                                                   Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence

odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky

 Olomoucký kraj - zde
 Statutární město Přerov

Dotčené správní úřady

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde
 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 

34, 750 11 Přerov 2
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 

pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
 ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
 Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5, 784 01 Litovel
 Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 

410/25, 771 00 Olomouc

Předkladatel

 Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov

Na vědomí

 MŽP ČR, OVSS VIII, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
 MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10

 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
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