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Následující dokument se zabývá posouzením koncepce „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014–2020“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení je strukturováno dle požadavků Přílohy 9 

k tomuto zákonu - Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Dle závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Olomouckého kraje - Odboru životního prostředí a 

zemědělství - č.j. KUOK 77694/2014 – ze dne 22.8.2014 k této koncepci vyplývá, že:

„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

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.

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.

ÚVOD
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SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ VÝCHODISKA

Z výše uvedeného závěru zjišťovacího řízení je zřejmé, že jednotlivými dotčenými orgány s výjimkou 

orgánu ochrany přírody nebylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí vyžadováno. Vyhodnocení je tedy požadováno především s ohledem 

na stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 1.7.2014, kdy nebyl vyloučen významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

Tímto se zabývá Metodický materiál Ministerstva životního prostředí ČR „Postup posuzování vlivů koncepcí 

a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“, který je zveřejněn ve Věstníku vlády pro orgány 

krajů a orgány obcí - Ročník 4 - Částka 2, který byl vydán dne 10. března 2006. Zde je uvedeno, že u 

koncepcí, jež jsou posuzovány jen z důvodu možných významných vlivů na EVL nebo PO a ovlivnění 

veřejného zdraví nebo některých složek životního prostředí je nepatrné, vyhodnocení je zpracováno 

adekvátně k této skutečnosti a bude se pak jednat prakticky jen o posouzení z hlediska vlivů na EVL nebo 

PO. 

S ohledem na tuto skutečnost je nutno zdůraznit, že následné vyhodnocení je zpracováno ve struktuře 

požadované zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a v podrobnosti výrazně vyšší 

než uvádí výše citovaná metodika.
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Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 bude 

představovat ucelenou koncepci usměrňující rozvoj města. Z hlediska obsahového je součástí strategického 

plánu města situační analýza (profil města), na základě ní je následně formulována návrhová část. 

Strategický plán bude jedním ze základních dokumentů spoluvytvářejícím rozvoj města v následném období 

do roku 2020, v některých dílčích oblastech pravděpodobně i delším. 

Návrhová část strategického plánu navazuje na poznatky získané z analytické části a vychází z potřeb daného 

území. Jejím cílem je stanovit žádoucí směr dalšího rozvoje města, definovat vizi a hlavní prioritní rozvojové 

oblasti, formulovat specifické cíle rozvoje a předpoklady jejich plnění a také blíže specifikovat opatření a 

konkrétní aktivity, s jejichž pomocí budou jednotlivé priority a cíle plněny. Pro návrhovou část je příznačné 

její hierarchické uspořádání, kdy se postupuje od relativně široce a obecně formulované rozvojové vize až ke 

konkrétnějším opatřením a projektům, a vzájemná logická provázanost jednotlivých kroků. Struktura 

návrhové části Strategického plánu je členěna na několik úrovní/stupňů:

• vize rozvoje města;

• prioritní osy;

• rozvojové priority a specifické cíle;

• opatření.

Prioritní osa 1: Ekonomický rozvoj a podpora podnikání, vč. oblasti cestovního ruchu

Priorita 1.1: Podpora podnikání

 Opatření 1.1.1: Příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám

 Opatření 1.1.2: Poskytování informačních a poradenských služeb pro rozvoj podnikání, podpora 

partnerství a rozvoj spolupráce, podpora podnikatelských záměrů

 Opatření 1.1.3: Podpora inovační infrastruktury, transferu znalostí a technologií

Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu

 Opatření 1.2.1: Vznik nových zážitkových atraktivit, rozvoj a zatraktivnění stávajících turistických 

cílů a produktů cestovního ruchu

 Opatření 1.2.2: Péče o historické dědictví města a jeho využití pro potřeby cestovního ruchu

 Opatření 1.2.3: Budování značky, marketingové aktivity a propagace města jako turistické destinace

 Opatření 1.2.4: Rozvoj zázemí a infrastruktury pro kongresovou a incentivní turistiku, zvyšování 

standardu a komfortu ubytovacích a stravovacích služeb

 Opatření 1.2.5: Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu

Prioritní osa 2: Dopravní, technická a environmentální infrastruktura

Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury

 Opatření 2.1.1: Zajistit kvalitní, bezpečné a kapacitní dopravní napojení města na transevropskou 

dopravní síť

 Opatření 2.1.2: Zlepšit dopravní prostupnost města pro všechny druhy dopravy na páteřní síti, zvýšit 

bezpečnost silničního provozu, zklidňovat dopravu na ostatní síti, řešit dopravu v klidu

 Opatření 2.1.3: Rozvoj kombinované dopravy

 Opatření 2.1.4: Podpora bezmotorové dopravy

 Opatření 2.1.5: Rozvoj veřejné hromadné dopravy a dopravní obslužnosti

1. OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
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Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury

 Opatření 2.2.1: Realizace protipovodňových opatření na území města

 Opatření 2.2.2: Budování a modernizace technické infrastruktury a zajištění čistoty města

 Opatření 2.2.3: Zlepšování systému nakládání s odpady

 Opatření 2.2.4: Ochrana a výsadby zeleně ve městě a v okolní krajině

 Opatření 2.2.5: Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů a kvality života

Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů

 Opatření 3.1.1: Rozvoj kvalitní a kapacitně dostačující sítě vzdělávacích institucí na území města

 Opatření 3.1.2: Podporovat soulad nabídky a poptávky na trhu práce

 Opatření 3.1.3: Podpora zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst se zaměřením na rizikové 

skupiny na trhu práce

Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel

 Opatření 3.2.1: Rozšíření kapacity, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k 

sociální inkluzi

 Opatření 3.2.2: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví

 Opatření 3.2.3: Prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zvýšení bezpečnosti obyvatel 

města

 Opatření 3.2.4: Podpora integrovaného záchranného systému, zvýšení připravenosti k řešení a řízení 

rizik a katastrof

Priorita 3.3: Atraktivita města pro život 

 Opatření 3.3.1: Rozvoj bydlení

 Opatření 3.3.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství, včetně přilehlých budov

 Opatření 3.3.3: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času

 Opatření 3.3.4: Podpora nabídky kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit na území 

města, spolková činnost a občanské iniciativy

 Opatření 3.3.5: Efektivní a otevřená veřejná správa

Koncepce byla zpracována v průběhu let 2013-2014. Ačkoli je koncepce koncipována primárně na období do 

roku 2020, lze očekávat, že v případě některých témat bude jeho působnost přesahovat do dalších let. 

Dopady opatření, která budou realizována v rámci strategie, mohou rovněž zasáhnout do plánovacího období 

po roce 2020.

Hlavním garantem přípravy strategického plánu rozvoj byl za město Přerov odbor koncepce a rozvoje města

Magistrátu města Přerova, který spolupracoval s externí odbornou organizací Regionální agentura pro rozvoj 

střední Moravy. Pro přípravu koncepce byla zahrnuta široká škála partnerů. Byly vytvořeny odborné

pracovní skupiny, které se podílely na zpracování jednotlivých odborných témat. Do zpracování 

Strategického plánu byli mj. zapojeni představitelé subjektů, kteří mají pravomoc či schopnost ovlivňovat 

nebo přímo utvářet budoucí vývoj města a usilují o dosažení pozitivních změn v něm (tzn. významní lokální 

aktéři z veřejného, soukromého i neziskového sektoru). 

Do procesu strategického plánování byla zapojena také široká veřejnost. Občané vyjadřovali své názory na 

stávající stav i budoucí rozvoj města v dotazníkovém šetření, dále mohli podávat připomínky k návrhové 

části i akčnímu plánu, jež jim byly představeny na veřejném projednání, a také zasílat projektové náměty do 
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tzv. Zásobníku podnětů, který je přílohou tohoto Strategického plánu. O průběhu zpracování a výstupech 

jednotlivých kroků strategického plánování byli obyvatelé průběžně informováni prostřednictvím 

internetových stránek města.

Strategický plán zohledňuje hlavní směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků, navazuje na platné 

národní a krajské strategické dokumenty (především na Strategii regionálního rozvoje České republiky 

2014–2020 a Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, a dále na tematické strategické 

dokumenty a koncepce). Při jeho zpracování byl také kladen důraz na provázanost s ostatními programovými 

a strategickými dokumenty města: Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro 

období let 2011–2015, Strategií prevence kriminality na léta 2014–2016, Strategií dopravní obslužnosti 

města Přerova na období 2007–2013, Strategií rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období 2007–2013, 

Návrhem úprav a rozšíření cyklostezek a cyklotras v Přerově, atd. Strategický plán není v rozporu s platným 

Územním plánem města Přerova. Analýza dokumentů byla provedena v rámci Analytické části, kdy byla 

důležitým zdrojem při získávání relevantních vstupních informací. Pro analýzu byly využity následující 

základní informační zdroje:

 strategické a legislativní dokumenty národního charakteru

 strategické dokumenty Olomouckého kraje

 aktuální relevantní strategické dokumenty statutárního města Přerov

 další metodické a doporučující dokumenty

Konkrétně se jednalo o tyto dokumenty (uvedeny pouze nejdůležitější):

Dokumenty na národní a mezinárodní úrovni:

 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 - 2020 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

 Politika územního rozvoje ČR 2008

 Aktuální pracovní verze operačních programů pro období 2014 - 2020

 Strategie Evropa 2020

 Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020

Strategické dokumenty Olomouckého kraje

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje

 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje,

 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje,

 Koncepce rozvoje silniční sítě na území OK do roku 2010, s výhledem do roku 2013

 Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje,

 Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje,

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje,

 Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji,

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy,

 Územní energetická koncepce Olomouckého kraje

Strategické dokumenty města Přerov
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 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007-

2013

 Územní plán města Přerova

 Územní energetická koncepce Statutárního města Přerova

Tyto dokumenty jsou využity jako podklad pro tvorbu koncepce. Současně budou hlavní výstupy z koncepce 

v budoucnu zapracovány do některých z těchto dokumentů při jejich budoucí aktualizaci pro zajištění 

vzájemného souladu. Důležitá je především vazba na územní plán města, v případě nadmístních záměrů 

(např. dopravní) i na nadřazenou dokumentaci (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje).  

Jedním z cílů je zajištění provázání koncepce s operačními programy pro období 2014 až 2020, což je 

důležitou podmínkou pro zajištění financí pro budoucí realizaci opatření obsažených v koncepci. Aktuální 

pracovní verze těchto dokumentů jsou vyvěšeny na webových stránkách příslušných ministerstev, vazba 

bude řešena v rámci návrhové části.

Součástí samotné koncepce je i popis vztahu k nadřazeným dokumentům, jako je Strategie regionálního 

rozvoje České republiky 2014-2020, Program rozvoje Olomouckého kraje pro období 2014 – 2020 a další. 

Jedná se tedy o dokumenty na mezinárodní, národní a krajské úrovni. 

Z hlediska mezinárodní úrovně byly tematické cíle a investiční priority EU zohledněny při přípravě Dohody 

o partnerství ČR, jakožto klíčového dokumentu pro čerpání finančních prostředků EU v období 2014 – 2020. 

Vzájemné vazby a soulad prioritních oblastí koncepce s prioritami Dohody o partnerství je patrný 

v následující tabulce: 

Tab. 1: Vazba na priority Dohody o partnerství ČR

Priority Dohody o partnerství

Priority koncepce
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Konkurenceschopnost ekonomiky x x x

Infrastruktura x x x

Veřejná správa x

Sociální začleňování a boj s chudobou, systém péče o 

zdraví

x

Životní prostředí x

Z hlediska národní úrovně je hodnocena především vazba na Strategii regionálního rozvoje České republiky 

2014-2020 (SRR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5. 2013. Strategie je 

nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální 

rozvoj. Návrhová část koncepce respektuje zaměření SRR ČR a svou realizací přispívá k naplnění cílů 

Strategie. Vazba a soulad prioritních oblastí koncepce a prioritních oblastí SRR ČR je uvedeno v následující 

tabulce.
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Tab. 2: Vazba koncepce na prioritní oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR

Prioritní oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR

Priority koncepce
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Regionální konkurenceschopnost x x x x

Územní soudržnost x x

Environmentální udržitelnost x

Veřejná správa a spolupráce x
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2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 je 

prioritně zaměřen na oblast samotného města Přerova. Město Přerov se nachází a střední Moravě podél toku 

řeky Bečvy přibližně 20 km jihovýchodně od Olomouce. V nomenklatuře Českého statistického úřadu jsou 

vedeny pod číslem obce CISOB 511382.

Tab. 3: Počet obyvatel a průměrný věk

Název obce Počet obyvatel   

celkem muži ženy celkem

Přerov 44538 21588 22950 43,2

Zdroj: ČSÚ, 2014

Obrázek č. 1 Lokalizace města Přerova a jeho místních částí

2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ 

PROVEDENÍ KONCEPCE
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2.1.1 Základní geografické charakteristiky a klima

Z hlediska geomorfologického náleží území město Přerova do tří geomorfologických oblastí, a to Jesenická 

oblast v severní části města, Západní vněkarpatské sníženiny ve střední části a Západobeskydské podhůří 

v jižní části. 

Z hlediska geomorfologických celků a podcelků a okrsků je struktura geomorfologického členění 

následující:

Tab. 4: Geomorfologické členění

Oblast Celek Podcelek Okrsek

Jesenická oblast Nízký Jeseník Tršická pahorkatina Přáslavická pahorkatina

Čekyňská pahorkatina

Západní vněkarpatské 

sníženiny

Hornomoravský úval Středomoravská niva

Moravská brána Bečevská brána Jezernická pahorkatina

Bečevská niva

Radslavická rovina

Západobeskydské podhůří Podbeskydská pahorkatina Kelčská pahorkatina Tučínská pahorkatina

Podle Quittovy klimatické klasifikace, nově přepočítané v Atlasu podnebí Česka, se území města nachází 

v klimatické teplé oblasti T2. Pro zmíněnou oblast platí následující klimatické charakteristiky:

Tab. 5: Klimatické charakteristiky podnebí města Přerov

Klimatické charakteristiky T2

Počet letních dní 50-60

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 160-170

Počet dní s mrazem 100-110

Počet ledových dní 30-40

Průměrná lednová teplota (°C) -2 - -3

Průměrná červencová teplota (°C) 18-19

Průměrná dubnová teplota (°C) 8-9

Průměrná říjnová teplota (°C) 7-9

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90-100

Suma srážek ve vegetačním období (mm) 350-400

Suma srážek v zimním období (mm) 200-300

Zdroj: Quitt, 1971

2.2 VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2.2.1 Hydrologické poměry

Území města Přerova náleží do úmoří Černého moře. Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím městem 

Přerov, v délce cca 9,3 km, je řeka Bečva. Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec, který začíná u 

manipulačního stavidla na jezu v Oseku nad Bečvou a vlévá se zpět do Bečvy ve dvou místech - u bývalého 

Kryškova mlýna (dnes Sportovní centrum) a za areálem společnosti PRECHEZA. Správcem obou těchto 

významných toků je Povodí Moravy, s.p. Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká potok Svodnice a 

Penčicemi, Čekyní a Žeravicemi potok Olešnice.

Bečva vtéká do řeky Moravy jako její největší levobřežní přítok. Délka toku řeky Bečvy dosahuje přibližně 

61,5 km a plocha povodí dosahuje cca 1 620 km2. Jelikož řeka svádí vodu z území silně zalesněného 
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(Beskydska, přítoky též z Oderska), z míst bohatých na dešťové srážky, významně ovlivňuje vodní režim na 

středním a dokonce i na dolním toku Moravy. Šířka Bečvy na Přerovsku je na většině míst 35 až 45 metrů. 

Nejvíce vody mívá v březnu, nejméně v září.

Západně od trati Břeclav-Přerov na území města prochází hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV) Kvartér řeky Moravy. 

Dle Plánu oblasti povodí Moravy je stav vodního toku, respektive povodí, z hlediska ekologického stavu 

vyhovující, z hlediska chemického stavu je potenciálně nevyhovující. Největším zdrojem znečištění 

odpadních vod na území města Přerova je čistírna odpadních vod v Henčlově, významné množství 

odpadních vod vypouští také Precheza Přerov. Další znečišťovatelé vod tvoří řádově menší podíl. Největšími 

odběrateli povrchových vod jsou průmyslové podniky (především Precheza Přerov). 

Tab. 6: Zařazení vodního toku Bečvy z hlediska kvality vody

Tok Profil Třída jakosti Charakteristika

Bečva Dluhonice III Znečištěná voda

Zdroj: Kvalita povrchových vod v České republice a její vývoj

2.2.2 Problematika povodní

V minulosti se Bečva vinula územím v četných zákrutech a meandrech. V místech dnešního městského 

rybníku tvořila velký oblouk, který byl napřímen v 2. pol. 19. století (v místě oblouku došlo při povodni 7. 

července 1997 k protržení hráze). Řeka měla také četná vedlejší, slepá a mrtvá ramena, která se při 

povodních naplnila a pojala část přívalové vlny. V letech 1893–1903 proběhla na Bečvě první etapa 

regulačních prací, a to po celé její délce. Na vybraných úsecích došlo k napřímení toku, svedení řeky do 

jednoho koryta a vyrovnání spádu dna. Další úpravy probíhaly v letech 1904–1933 . 

Problematická je ochrana před přívalovými dešti, které způsobují v závislosti na svahovitosti, druhu 

pěstované kultury a způsobu obdělávání půdy erozi. Voda pak odnáší půdu ve formě bahna do zástavby obcí, 

čímž dochází k poškozování majetku a především ke snížení ztráty úrodnosti zemědělské půdy. Tento 

problém je zmiňován např. v místních částech Žeravice, Újezdec a Čekyně.

Na území města je stanoveno záplavové území pro řeku Bečvu, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem 

Olomouckého kraje. Také je pro řeku na území města stanovena a vyhlášena aktivní zóna záplavového 

území. Záplavové území bylo vyhlášeno na základě výpočtu průběhu hladin Q5, Q20 a Q100. Hranice záplav 

Q100 je vyznačena např. ve výkresové části územního plánu města, dostupné jsou i jinde.

Město Přerov, se zástavbou na obou březích, je kritickým místem pro převedení povodňových průtoků. 

Komplexní ochranu před povodněmi podél řeky Bečvy připravuje státní podnik Povodí Moravy. Připravuje 

se celkem čtyřiadvacet protipovodňových opatření, které začnou být realizovány v letech 2013 až 2015 na 

čtyřiceti kilometrech toku Bečvy od soutoku s Moravou až po lokalitu poldru Teplice. Jedná se o technická 

opatření pro zvýšení kapacity koryta toku či některých jezů, které doplní v nezastavěných oblastech tzv. 

přírodě blízká protipovodňová opatření. Ochranu před kulminačním průtokem 950 m3, tj. povodně z roku 

1997, by měl zajistit poldr Teplice. Realizace těchto opatření by ve střednědobém horizontu měla zajistit 

ochranu města Přerova před povodněmi.  

V rámci vodních toků zajišťuje pravidelnou údržbu Povodí Moravy, s.p. - provoz Přerov. V rámci oprav

povodňových škod z května roku 2010 byla realizována řada opatření jako kácení porostů v korytě toku, 

sanace břehových nátrží, zkapacitnění koryta a další.
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2.3 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

2.3.1 Příroda, krajina a zeleň

2.3.1.1 Chráněná území a Natura 2000

Na území města Přerova se nachází evropsky významná lokalita Bečva – Žebračka, která se částečně 

překrývá s národní přírodní rezervací Žebračka. Dále se zde nachází přírodní památka Malé laguny a 

přírodní památka Na Popovickém kopci. Základní informace o těchto lokalitách uvádíme níže:

2.3.1.1.1 Natura 2000 - Evropsky významná lokalita Bečva - Žebračka

Soustava Natura 2000 se skládá z ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Na území města Přerova se 

nachází evropsky významná lokalita (EVL) Bečva – Žebračka. EVL o rozloze 288 ha představuje tok řeky 

Bečvy od Hranic na Moravě po severovýchodní okraj Přerova se zachovalými komplexy převážně lužních 

lesů v nivě řeky Bečvy, několik kilometrů dlouhý náhon Strhanec mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem a 

NPR Žebračka.  

Zásadní negativní vliv na celou lokalitu má z hlediska ochrany přírody regulace řeky Bečvy. Odvodnění má 

za následek absenci přirozených pravidelných povodní a pokles hladiny podzemní vody. Celkové narušení 

vodního režimu včetně znečištění vody klíčově ovlivňují zhoršený stav lužních lesů.

Lesní porosty jsou do značné míry pozměněny lesním hospodařením, stanovištně nevhodné jsou především 

výsadby smrku, místy se vyskytují i porosty akátu. Hlavně podél vodních toků je častý výskyt invazních 

druhů: slunečnice topinambur, netýkavka žláznatá, zlatobýl obrovský, křídlatka japonská a křídlatka česká.

Vitalita lesního porostu v jihozápadní části je značně narušena stagnující vodou (pravděpodobně jako 

následek blízké výstavby obchodního domu v nedávné minulosti). 

Území může dle informací uvedených na mapovém portálu www.natura2000.cz pomoci revitalizace řeky 

Bečvy v daném úseku, zvýšení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku v Bečvě pod oseckým jezem 

alespoň na úroveň Q355 za současného zachování asanačního průtoku ve Strhanci. 

2.3.1.1.2 Národní přírodní rezervace Žebračka

Národní přírodní rezervace Žebračka byla původně vyhlášena dne 04. 06. 1949 a patří mezi nejstarší 

rezervace v regionu. Její rozloha je 228 ha a NPR byla nově vyhlášena k 01. 11.2007.

Rezervace je rozdělena silnicí Přerov-Prosenice na dvě téměř stejně velké části. Severovýchodní částí NPR 

protéká umělý vodní tok - mlýnský a elektrárenský náhon Strhanec, který za dobu své existence již získal 

přírodě blízký charakter. NPR Žebračka spolu s tokem Strhanec je ekologicky významnou lokalitou soustavy 

NATURA 2000 – viz výše (EVL Bečva – Žebračka). NPR Žebračka je dále skladebnou částí územního 

systému ekologické stability, ve kterém plní funkci biocentra regionálního významu navázaného na 

nadregionální biokoridor řeky Bečvy. Vodní režim je ovlivněn především režimem řeky Bečvy. Tok Bečvy 

je však od počátku minulého století výrazně regulován, koryto bylo napřímeno, hladina vody v korytě je 

zaklesnutá ve vlastních náplavech. Při okrajích porostu se místy projevuje šíření invazních druhů rostlin, 

zejména křídlatky.

Území rezervace bezprostředně navazuje na území města Přerova a slouží současně jako příměstský les pro 

obyvatele města. Prostor NPR a blízkého městského parku Michalova je tradiční klidovou zónou města 

Přerova, využívanou zejména v jarních měsících místními občany k vycházkám do přírody. V případě 

lokalizace rozvojových záměrů je nutno respektovat ochranné pásmo ZCHÚ dle zákona o ochraně přírody a 

krajiny.
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2.3.1.1.3 Přírodní památka Malé laguny

Důvodem ochrany přírodní památky Malé laguny je vodní a mokřadní biotop v příměstské krajině, refugium 

vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů. Území bylo do roku 2007 součástí Národní přírodní 

rezervace Žebračka a jejího ochranného pásma. Od r. 2008 je samostatnou přírodní památkou. 

V 70. letech 20. století byla jihovýchodní část NPR Žebračka postupně odlesněna a zcela přeměněna 

intenzívní těžbou nerostných surovin a následnými stavebními úpravami. V roce 1979, po ukončení těžby 

štěrkopísků, byla největší vzniklá vodní plocha, tzv. Velká laguna, upravena a využívána jako přírodní 

koupaliště. Západní část s menšími vodními plochami vznikla později a byla ponechána samovolnému 

vývoji. Vzniklé terénní deprese byly zaplaveny a došlo k iniciaci biologické sukcese území. Na základě výše 

uvedeného bylo území vyčleněno z národní přírodní rezervace Žebračka.

Blízkost města Přerova sebou přináší řadu výhod pro jeho využití (naučná stezka, studijní plocha) i řadu 

negativ, jako jsou např. rušení hnízdícího ptactva, nepovolené zakládání drobných skládek, odhazování 

odpadků nebo tlak na využití pro rybolov, což se projevuje nevhodným složením rybích obsádek, úbytkem 

žádoucí struktury zooplanktonu, bentosu, likvidací vývojových stádií obojživelníků, nepovoleným 

zakládáním ohnišť apod. Dosavadní vývoj se projevil i výskytem geograficky nepůvodních druhů dřevin i 

bylin. V případě lokalizace rozvojových záměrů je nutno respektovat vyhlášené ochranné pásmo ZCHÚ.

2.3.1.1.4 Přírodní památka Na Popovickém kopci

Přírodní památka Na Popovickém kopci byla vyhlášena dne 11. 05. 1949 a patří mezi nejstarší rezervace v 

regionu. Její celková rozloha činí 3,3 ha. Leží ve vrcholové části jižně orientovaného úbočí Čekyňského 

kopce asi 2 km severně od města Přerova. 

Západní část území byla dotčena těžbou pískovce a písku, následným zavezením lomu a nedokončenou 

rekultivací plochy, což mělo spolu s upuštěním od jakékoli údržby za následek osídlení plochy ruderálními a 

expanzivními druhy dřevin i bylin (trnovník akát, třtina křovištní). 

Cílem ochrany přírodní památky je stabilizovat a uchovat stávající plochy dochovaných přirozených 

rostlinných a živočišných xerotermních společenstev a cílenými zásahy a opatřeními umožnit rozšíření 

těchto druhů na všechny plochy památky s odpovídajícími stanovištními podmínkami. V případě lokalizace 

rozvojových záměrů je nutno respektovat ochranné pásmo ZCHÚ dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

2.3.1.2 Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vymezován na základě zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Představuje vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. 

ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části 

krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní (lokální), 

regionální a nadregionální. Na území města Přerova se nachází všechny tři úrovně ÚSES.  

Nadregionální úroveň územního systému ekologické stability je v území zastoupena nadregionálním 

biokoridorem K143, který je veden podél vodního toku řeky Bečvy. Do trasy os nadregionálního biokoridoru 

K 143 jsou vložena tři biocentra lokálních parametrů a jedno biocentrum v parametrech regionálních. 

Regionální a lokální úroveň ÚSES vhodně doplňují nadregionální ÚSES a mají přesah do okolních obcí. 

Územní systém ekologické stability je doplněn interakčními prvky. Interakční prvky jsou v území navrženy 

plošně a liniově jako vegetační pásy podél cest (většinou stromořadí), podél odvodňovacích příkopů nebo na 

protierozních mezích. Interakční prvky nejsou navrženy na všech potenciálně možných plochách, ale pouze 

na některých. 
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Krajinná zeleň tvoří přirozený rámec města a jeho místních částí. Z přírodního hlediska významnými prvky 

jsou plochy remízků a náletové zeleně, umožňující život celé řadě rostlinných i živočišných druhů a jejich 

migraci, která byla v minulosti následkem scelování pozemků a chemizace zemědělství značně narušena.

Problémem při realizaci ÚSES, interakčních prvků a další zeleně jsou často vlastnické vztahy, kdy tyto 

plochy jsou navrženy na soukromých pozemcích. Velký potenciál je v komplexních pozemkových úpravách 

(KPÚ), které byly doposud realizovány pouze v k.ú. Újezdec. Zpracování komplexních pozemkových úprav 

je velice významným předpokladem pro realizaci prvků ÚSES v krajině. 

Z hlediska ekologické stability je území města Přerova ekologicky nestabilní. Koeficient ekologické stability 

je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních (lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné 

sady, rybníky, ostatní vodní, plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy) a nestabilních (orná 

půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy) krajinotvorných prvků ve zkoumaném území.

Město Přerov představuje nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur. Tento stav 

je zcela srovnatelný s okolními městy. Je to dáno intenzívním využíváním území, velkým podílem 

zastavěných ploch a orné půdy. 

2.3.1.3 Významné krajinné prvky

Zeleň ve městech, ve volné krajině i v lesích je pro svou nenahraditelnou ekologickou, hygienickou i 

estetickou funkci chráněna řadou právních předpisů. Kromě zvláště chráněných částí přírody je v Přerově 

registrováno pět významných krajinných prvků, což jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Jsou to: 

 městský park Michalov v k.ú. Přerov, 

 vápencové zmoly v k.ú. Žeravice, 

 Malá lipová v k.ú. Žeravice, 

 Skalice v k.ú. Žeravice 

 unikátní exemplář břečťanu popínavého v k.ú. Přerov.

Mimo registrované významné krajinné prvky se v území nacházejí i další významné krajinné prvky ze 

zákona, jako jsou lesy, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla 

narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by 

mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho 

ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu 

ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 

pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

2.3.1.4 Veřejná zeleň

Statutární město Přerov má přibližně 148 ha ploch veřejné zeleně. Sem patří především městské parky, zeleň 

podél komunikací, na sídlištích a další sadovnicky upravené veřejně přístupné plochy. Na převážné většině 

veřejné zeleně, včetně největšího městského parku Michalov a zeleně v místních částech, provádějí správu a 

údržbu Technické služby města Přerova, s.r.o. (TSMP, s.r.o.) 

Dle územně analytických podkladů jsou jako přírodní hodnoty vymezeny také aleje patřící k výrazným 

krajinotvorným prvkům území, a to jak volné krajiny, tak zastavěného území. Dále mezi ně patří solitéry, tj. 

vzrostlá zeleň utvářející obraz a charakter území. Zvláštní ochrany ve smyslu zákona o ochraně přírody 
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požívají na území města také dva památné stromy - jasan ztepilý na ul. Šrobárova, a líska turecká na nábřeží 

Rudolfa Lukaštíka.

2.3.1.5 Péče o živočichy

Poradenskou činnost v oblasti péče o živočichy poskytovaly stanice BIOS (součást Střediska volného času 

Atlas a BIOS) a ornitologická stanice ORNIS (oddělení Muzea Komenského v Přerově). Právě ve společném 

areálu obou stanic na ulici Bezručově vzniklo za finanční podpory Statutárního města Přerova nové 

Středisko environmentální výchovy (SEV), jehož součástí je od léta 2008 i záchranná stanice pro 

handicapovaná zvířata, která zajišťuje poskytnutí prvotní odborné pomoci postiženým živočichům a jejich 

předání do nejbližšího záchranného zařízení. Provozovatelem stanice je Muzeum Komenského v Přerově.

Pro zatoulané psy a kočky existuje městský útulek pro zvířata s celotýdenním provozem a kapacitou 

přibližně 20 psů a 20 koček. Provozovatelem jsou Technické služby města Přerova. 

2.4 OVZDUŠÍ A HLUKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ

2.4.1 Kvalita ovzduší

Pro samotné město Přerov jsou charakteristické typické projevy městského klimatu. Vzhledem k tomu, že 

charakter klimatu města Přerov je z velké části ovlivněn urbanizovanými plochami, jsou zde vhodné 

předpoklady pro častější výskyt kondenzačních jevů (zejména mlh). Město a jeho okolí mají vliv rovněž na 

charakter proudění v mezní vrstvě atmosféry (vznik maloplošných větrných vírů) a na rozptyl znečišťujících 

látek v ovzduší. 

Větrné poměry jsou do značné míry ovlivněny tvary reliéfu, jmenovitě Moravskou branou a 

Hornomoravským úvalem, které způsobují, že kromě větrů západních jsou výrazně zastoupeny i větry jižní a 

severovýchodní. Poměrně značně je zastoupeno i bezvětří, což zejména v okolí Přerova znamená omezení 

provětrávání a tím kumulaci emisí.

Stav ovzduší města Přerova nepřetržitě monitoruje automatické monitorovacích zařízení - stanice Českého 

hydrometeorologického ústavu - městská stanice „Přerov“. Jsou překračovány imisní limity pro roční 

koncentraci benzo(a)pyrenu a průměrné denní koncentrace prachových částic frakce PM10. Z důvodu 

zvýšených koncentrací PM10 spadá dlouhodobě území města a okolí do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

OZKO. Od roku 2011 je rozšířeno měření prašného spadu nad rámec automatického monitoringu ČHMÚ o 

jednu lokalitu na celkem 6. Jedná se o Čekyni, důvodem je monitorování vlivu provozu Cross areny (Rokle) 

na prašný spad. 

U dalších znečišťujících látek (oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý apod.) imisní limity překračovány 

nejsou.

Hlavní informace o kvalitě ovzduší na území města Přerova v období 2007-2012 z hlediska polétavého 

prachu jsou uvedeny v následující tabulce a grafu. Zcela jednoznačně jsou patrné zvýšené koncentrace 

v zimních měsících, především od prosince do února. Roční imisní limit pro polétavý prach není 

překračován.   
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Tab. 7: Měsíční průměry polétavého prachu PM10 vypočtené z denních průměrů v letech 2007–2013 v 

Přerově (µg/m3)

Rok / Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Roční 

průměr

Průměrná 

koncentrace

2007 21,3 34,6 41,1 31,7 27,5 24,4 23,6 26,6 25,6 40 33 35,5 30,4

2008 35,6 40,7 24 26,5 24,4 24,7 23,2 21,3 25,4 36,2 34,7 37,2 29,5

2009 70,3 30,8 26,1 37,4 20,7 17,9 21,9 26,1 31,6 26,1 30,1 40,2 31,6

2010 82,8 55,2 32,5 26,5 17,4 20,1 23,4 20 21,8 40 28 49,7 34,8

2011 38,4 56,4 40,2 26,3 21,3 19,2 16,8 22,9 24,4 34,1 61,7 24,7 32,2

2012 35,6 58,7 35,2 20,9 22 19 22,8 23,4 22,5 26,5 37,5 46,3 30,9

2013 55,4 51,2 37,3 33,0 19,0 19,8 22,7 25,8 17,2 31,9 31,8 28,2 31,1

Max. 

koncentrace

2007 58,5 98,7 207,4 65,3 85,2 45,3 60,1 37,8 56,1 75,9 109,6 71,3 x

2008 104,3 97,5 78 87,2 45,5 37,8 40 35 43,3 75 88,3 131,6 x

2009 180,5 70,8 77,9 66,9 36,3 39,6 40,3 47,5 57,1 61,3 57,8 159,7 x

2010 272 187,9 80,2 44,1 31,4 39,3 39,7 36,2 37,4 79 92,6 113,7 x

2011 137,7 113,4 96,8 41,6 34,2 35,4 27,7 48 46,2 94 169,7 96 x

2012 168 164,7 62,4 37,2 35 36,1 40,6 45,3 39,7 59,6 99,5 119,8 x

2013 127,6 127,9 74,8 58,1 36,3 48,5 37,4 49,1 31,8 59,9 85,3 59,2 x

Zdroj: ČHMÚ

Obrázek č. 2 Měsíční průměry polétavého prachu PM10 vypočtené z denních průměrů v letech 

2007–2012 v Přerově (µg/m3)

Zdroj: ČHMÚ

Není však dodržován imisní limit pro denní koncentrace polétavého prachu (35 překročení za rok – denní 

imisní limit 50 µg/m3). S výjimkou roku 2008 byl tento imisní limit překročen ve všech ostatních letech –

nejhorší byla situace v roce 2010, kdy došlo k překročení celkem 61krát. Tento imisní limit byl překročen i 

v roce 2013. 
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Tab. 8: Počet překročení denního imisního limitu (50 µg/m3) v letech 2007–2013 v Přerově

Rok / Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem

Počet 

překročení 

denního 

imisního 

limitu 

(50 µg/m3)

2007 3 7 6 2 2 0 1 0 1 9 6 7 44

2008 6 7 2 1 0 0 0 0 0 5 6 5 26

2009 20 4 2 5 0 0 0 0 1 3 2 6 43

2010 19 13 4 0 0 0 0 0 0 7 3 15 62

2011 7 16 6 0 0 0 0 0 0 5 13 2 50

2012 5 14 4 0 0 0 0 0 0 2 6 8 39

2013 14 14 5 2 0 0 0 0 0 3 6 2 46

Zdroj: ČHMÚ

Ačkoliv se situace zdá špatná, je srovnatelná se situací v jiných okolních městech, kde také dochází 

k překračování imisních limitů. Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší byla za rok 2011 vymezena na většině 

území Moravskoslezského kraje, na velké části Olomouckého kraje s výjimkou horských a podhorských 

oblastí a také velké části sousedního Zlínského kraje. Významný je vliv zdrojů z Ostravska a Polska. 

Kvalita ovzduší na Přerovsku je dána poměrně značným počtem inverzních dnů v roce. Negativní vliv na 

ovzduší mají zejména emise z průmyslu (teplárenský, chemický, strojírenský a potravinářský) a emise z 

dopravy (blízkost silnic I/55 a I/47). Jednotlivé domácnosti jsou nejvíce vytápěny zemním plynem a velká 

část města je zásobena tepelnou energií z rozvodů CZT provozovaných firmou Dalkia ČR, a.s. Teplárna 

Přerov. Nejvyšší koncentrace škodlivých látek v ovzduší jsou zaznamenávány při špatných rozptylových a 

povětrnostních podmínkách a v chladnější polovině roku, a to téměř bezvýhradně v případě proudění od 

severovýchodu, tzn. od Ostravska a z Polska.

Největšími průmyslovými zdroji tuhých znečišťujících látek v Přerově jsou firmy PRECHEZA a.s., Dalkia 

ČR, a.s. Teplárna Přerov a Metso Minerals, s.r.o. Přehled o množství vypouštěných emisí z těchto zdrojů je 

uveden v následující tabulce. 

Tab. 9: Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek (prachu) u největších znečišťovatelů v letech 2007–

2012 (v t/rok)

Rok PRECHEZA a.s. Dalkia ČR, a.s. Metso Minerals, s.r.o. Celkem

2007 13,14 3,53 10,01 26,68

2008 15,60 4,02 9,00 28,62

2009 18,38 3,06 6,11 27,55

2010 12,64 2,69 5,36 20,69

2011 14,54 3,66 5,52 23,72

2012 12,53 4,50 3,60 20,63

2013 16,11 2,13 4,79 23,03

Zdroj: Životní prostředí a památková péče v roce 2013

Postupně probíhá ekologizace vytápění individuálních bytových jednotek. Přechod z vytápění pevnými 

palivy na zemní plyn v nebytových objektech ve vlastnictví města je z převážné části dokončen. 

S oblastí ochrany ovzduší souvisí také energetika. V této oblasti bylo v předchozích letech realizováno 

několik dílčích opatření. Byly provedeny energetické audity u školských zařízení ve vlastnictví města a na 

jejich základě byl sestaven harmonogram odstraňování zjištěných nedostatků realizací požadovaných 

opatření spočívajících především v zateplení obvodových stěn, stropů, podlahy, výměně stávajících oken, 

dveří apod. Bylo provedeno zateplení objektů několika ZŠ a MŠ a dalších budov.
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2.4.2 Hlukové znečištění

Hluk je významným faktorem ovlivňujícím hygienickou nezávadnost životního prostředí, ale také zdraví a 

pohodu obyvatelstva. Hlavním zdrojem hlukové zátěže venkovního prostoru na území města je v současné 

době pozemní doprava, a to především doprava silniční a železniční. Hygienický limit hluku z pozemní 

dopravy v chráněném venkovním prostoru je v současné době obecně dán ekvivalentní hladinou akustického

tlaku v hodnotě 60 dB pro denní dobu (tj. 6.00 – 22.00 hod.) a 50 dB (resp. 55 dB v případě hluku ze 

železniční dopravy) pro noční dobu (tj. 22.00 – 6.00 hod.).

Hygienické limity hluku na území města Přerov jsou překračovány především podél hlavních dopravních 

tahů (silnice I/55, ul. Komenského, Tržní, Velké Novosady, Palackého, Velká dlážka) a podél železnice. Na 

ulici Velké Novosady a tržní dosahuje intenzita dopravy dle sčítání z roku 2010 hodnot přes 18 000 

automobilů denně, na ulici Palackého to je přes 13 000 automobilů denně a na ulici Velká dlážka přes 11 

automobilů denně. Dle Strategické hlukové mapy ČR dosahuje hluková zátěž v bezprostřední blízkosti 

silnice I/55 přes 80 dB, v širším okolí silnice přes 65 dB. 

Obrázek č. 3 Výřez ze strategické hlukové mapy silnic v Přerově (2006)

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Intenzita hluku dosahuje v blízkosti železnice dle Strategické hlukové mapy železnic – úsek Olomouc –

Přerov - přes 70 dB. Železniční doprava je zdrojem hluku, který lze jen velmi obtížně omezit. V severní části 

města je trať vedena na náspu a tato skutečnost neumožňuje jednoduché a účinné snížení hlukové hladiny. 

Ve střední a jižní části města prochází trať převážně průmyslovými zónami, kde požadavky na omezení 

hluku nejsou tak vysoké. V rámci rekonstrukce železniční stanice Přerov byla vypracována hluková studie, 

podle které budou následně realizována protihluková opatření (protihlukové stěny a individuální 

protihluková opatření – výměny oken). 

Dalším významnějším zdrojem nadměrného hluku pro chráněný venkovní prostor je letiště v Bochoři. Pro 

letiště bylo vyhlášeno ochranné hlukové pásmo včetně režimů tak, aby hlukové limity nebyly překračovány.

Plošné posouzení hluku na místních komunikacích se neprovádí.
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2.5 ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PŮDNÍ FOND

Největší podíl ploch na území města Přerova tvoří orná půda, a to 48 % z celkové výměry. Zemědělská půda 

(orná půda, trvalé travní porosty, zahrady) tvoří dohromady 60 % plochy území, ostatní plochy tvoří také 

23,6 % území a zbytek (5%) tvoří zastavěné území a vodní plochy. Výměry jednotlivých druhů pozemků 

jsou uvedeny v tabulce. V území se nacházejí vzhledem k jeho poloze v Hornomoravském úvalu především 

kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.

Tab. 10: Výměra jednotlivých pozemků (ha) k 1.1.2014

Obec Orná 

půda 

(ha)

Chmelnice 

(ha)

Zahrady 

(ha)

Ovocné 

sady 

(ha)

TTP 

(ha)

Lesní 

půda 

(ha)

Vodní 

plochy 

(ha)

Zastavěné 

plochy 

(ha)

Ostatní 

plochy 

(ha)

Celková 

výměra 

(ha)

Přerov 2817,5 72,8 315,1 47,7 259,9 563,6 87,3 301,7 1379,0 5844,5

Zdroj: ČSÚ, 2014

2.5.1 Odpady

Nakládání s odpady je řízeno podle platných právních předpisů o nakládání s komunálním odpadem. Svoz je 

zajišťován společností Technické služby města Přerova (TSMPr), které zároveň pokrývají technické služby 

na většině územního obvodu ORP Přerov. Zakladatelem společnosti a jejím 100 % vlastníkem je město 

Přerov. 

V oblasti svozu komunálního odpadu města Přerov funguje jedna dotřiďovací linka sloužící pro dotřiďování 

papíru, skla a plastu a je spravována TSMPr. Ve spádové oblasti Přerova je rovněž dostatečná skládková 

kapacita pokrývající současné nároky a potřeby. 

Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2013 cca 310,2 kg komunálního odpadu. Produkce odpadů 

rozdělená na jednotlivé složky v letech 2007–2013  je uvedena v následující tabulce.   

Tab. 11: Množství jednotlivých složek komunálního odpadu v letech 2007–2013 (t/rok)

Rok Papír Sklo PET Kovy Oděvy Pneu Nebezpečný Objemný Zbytkový Celkem

2007 3249,0 424,0 193,9 - - 9,8 21,0 2238,0 12099,0 18 234,7

2008 3161,0 456,7 231,0 - - 3,3 9,5 2349,0 12567,0 18 778,0

2009 1739,0 383,0 277,5 - - 5,0 11,7 2543,0 11172,0 16 131,0

2010 1553,0 438,0 286,2 - - 1,7 13,6 2595,3 11298,0 16 185,8

2011 1612,0 454,6 241,6 841,0 89,9 16,8 11,6 2651,0 11202,0 17 120,5

2012 1368,0 419,3 220,0 1,7 88,7 10,5 15,6 2674,0 10502,8 15 300,6

2013 1149 427,7 264,8 - 112,1 - 20,3 2219,2 9088,2 13894,6

Zdroj: Životní prostředí a památková péče v r. 2013. V roce 2013 je dále uváděn údaj za bioodpad – 29,2 t/rok, kovy 

491,487 tun, biologicky nerozložitelný odpad 91,25 tun, dřevo 1,32 tun, jedlý olej a tuk 0,015 tun (celkem jako "ostatní 

odpad" - 584,1 tun)

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem jsou Technické služby města Přerova, s.r.o.

(TSMPr). Součástí tohoto systému jsou:

 veřejně přístupná stanoviště a odpadové nádoby:

 stanoviště na tříděný odpad (papír, sklo, směsné plasty a nápojové kartony)

 stanoviště na směsný (zbytkový) komunální odpad

 stanoviště pro velkoobjemové kontejnery na objemný odpad z domácností (rozmístění 2x 

ročně - jaro, podzim)
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 stanoviště pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkářských osadách (rozmístění 2x ročně -

jaro, podzim)

 stanoviště pro pytlový sběr komunálního odpadu v rekreačních oblastech v období od 1. dubna 

do 30. listopadu

 stanoviště v místních částech Přerov III-XIII pro mobilní sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu (svozové vozidlo 2x ročně - jaro, podzim)

 skládka komunálního odpadu v Přerově-Žeravicích, která slouží k ukládání komunálního odpadu 

nejen z území města Přerova, ale i z okolních obcí,

 dotříďovací linka v Přerově-Žeravicích, která slouží k dotřídění využitelných složek komunálního 

odpadu, jako jsou papír, sklo, plasty, nápojové kartony,

 sběrný dvůr v areálu TSMPr určený k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu. 

Nebezpečné odpady zde mohou odkládat rovněž právnické osoby a podnikatelé podnikající na území 

města Přerova a produkující nebezpečný odpad charakteru vytříděného komunálního odpadu, a to po 

uzavření dohody s městem prostřednictvím TSMPr. Pro občany částí Přerov III-XIII je 

zabezpečován dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, mobilní sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu. Sběrný dvůr rovněž slouží jako místo zpětného odběru výrobků -

elektrozařízení, zářivek a výbojek, monočlánků a baterií. V srpnu r. 2014 byl do provozu uveden 

druhý sběrný dvůr v areálu bývalých Želatovských kasáren v ulici Želatovská.

Kromě zařízení provozovaných TSMPr jsou na území města provozována soukromými subjekty zařízení na 

recyklaci stavebních odpadů:

• Recyklační závod v Přerově-Lověšicích, provozovatel RESTA DAKON, s.r.o. (např. stavební 

odpad).

• Recyklační dvůr Žernavá v Přerově-Předmostí, provozovatel Koop Agro FM, s.r.o. (stavební odpad).

Skládka Žeravice má dostatečnou kapacita včetně možnosti rozšíření, což při současné úrovni skládkování 

vydrží cca do roku 2030. Provozovatelem skládky jsou TSMPr. Nedaleko Přerova se nachází skládka 

průmyslového odpadu Hradčany, kde je ukládán nebezpečný odpad. Kapacita je také dostatečná. 

Provozovatelem skládky je SITA CZ, a.s. Současně s předpokládaným snižováním skládkového odpadu není 

tedy aktuální potřeba navyšování skládkových kapacit. 

Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na základě množství vytříděného 

odpadu a předložení dokladů o jeho předání k dalšímu využití finanční odměnu. Tyto finančních prostředky 

jsou investovány zpět do systému odpadového hospodářství. Pokračuje rozšiřování počtu kontejnerů na 

separovaný komunální odpad, zejména na stávajících stanovištích, kde docházelo k přeplňování těchto 

kontejnerů.

Dále má město uzavřeny smlouvy s provozovateli kolektivních systémů ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN 

a.s. a EKOLAMP s.r.o., kteří pro výrobce elektrozařízení zajišťují zpětný odběr těchto elektrozařízení. 

Smlouva je uzavřena také se společností ECOBAT s.r.o. na sběr baterií. Místem zpětného odběru 

elektrozařízení v Přerově jsou sběrné dvory provozované TSMPr. Pokračuje sběr drobného elektrozařízení a 

použitých baterií prostřednictvím speciálních červených kontejnerů, které jsou rozmístěny v rámci 

zavedeného zpětného odběru některých výrobků ve městě, včetně místních částí a rovněž sběr použitého 

textilu prostřednictvím speciálních bílých kontejnerů. 

V rámci Olomouckého kraje se uvažuje o výstavbě zařízení na energetické zpracování komunálního odpadu, 

přičemž jednou z možných lokalit umístění tohoto zařízení je statutární město Přerov. 
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2.5.1.1 Bioodpad

V roce 2007 byla zpracována studie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem 

(zpracovatel firma FITE a.s. Ostrava). Na základě výsledků této studie je postupně zaváděn systém sběru a 

využívání biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území města Přerova.

V listopadu 2011 schválen projekt “Kompostárna Přerov – Žeravice“ k poskytnutí podpory z OPŽP. 

Kompostárna by měla být uvedena do plného provozu v r. 2015. Měla by sloužit ke zpracování bioodpadu 

z údržby zeleně, ze zahrad a z rostlinného odpadu z kuchyní. Vyřešen není zatím sběr a využití bioodpadu 

z bytových domů.  

2.5.2 Staré ekologické zátěže

V Systému evidence kontaminovaných míst, který provozuje Ministerstvo životního prostředí ČR, jsou na 

území města Přerova evidovány 3 lokality, které jsou uváděny jako stará ekologická zátěž. Jedná se o 

následující:

• Meopta Přerov, a.s. - kontaminace lokality spočívá zejména ve znečištění podzemních vod, 

znečištění horninového prostředí, znečištění staveb či jejich částí a existenci skládek škodlivých 

odpadů, je však potvrzena jen orientačně a žádoucí je průzkum.

• PRECHEZA a.s. – kontaminace potvrzena, skládky nebezpečného odpadu z výroby, situace je 

řešena v rámci stávající výroby, zdravotní rizika nejsou.

• ČEZ, a.s. Distribuce Přerov – lokalita je sanována, nutný je monitoring.

V rámci databáze, kterou spravuje odbor územního plánování v rámci dat ÚAP jsou uváděny tyto lokality 

jako staré ekologické zátěže, kdy první tři uvedené jsou uvedeny i výše:

• ČEZ, a.s. Distribuce Přerov

• Meopta Přerov, a.s.

• PRECHEZA a.s.

• skládka Prerov – Na čtvrtinách

• skládka Prerov II. – Čekyne  

• skládka Prerov X. – Popovice

• skládka Prerov XIII. – Penčice

• Žeravice, obalovna                                          

Dle sdělení magistrátu města Přerova nepředstavují tyto lokality pro město významnější problém.  

2.6 PROBLÉMY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ 

PROVEDENÍ KONCEPCE

Stávající problémy životního prostředí v území jsou popsány v rámci Analytické části. 

Území města Přerova dlouhodobě spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jsou zde překračovány 

imisní limity pro benzo(a)pyren a polétavý prach (frakce PM10). Znečištěné ovzduší má řadu negativních 

dopadů na zdravotní stav obyvatelstva (podráždění sliznice dýchacích cest, chronické nemoci plic, větší 

výskyt arterosklerózy, astmatu, cévních a srdečních onemocnění, a dalších), což má v důsledku vliv i 

na snižování průměrné délky života. Na území města kvalitu ovzduší výrazně ovlivňují aktuální rozptylové 
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podmínky. Velmi negativní vliv má doprava procházející hustě obydlenými oblastmi. Největšími 

průmyslovými zdroji tuhých znečišťujících látek v Přerově jsou firmy PRECHEZA a.s., Dalkia ČR, a.s. 

Teplárna Přerov a Metso Minerals, s.r.o. Kvalitu ovzduší také výrazně ovlivňuje znečištění z Ostravska. 

Vysoká intenzita silniční dopravy současně způsobuje hlukové znečištění v blízkosti hlavních dopravních 

tahů.

Doposud nebyl definitivně vyřešen systém sběru bioodpadu. Probíhá testování různých možností 

u rodinných domů, způsob sběru z bytových domů na své řešení stále čeká.  

Na území města se nachází několik zajímavých chráněných území, které díky své poloze blízko centra města 

slouží současně i pro rekreační účely. Je v nich nutné vhodně propojit zájmy ochrany přírody a každodenní 

rekreace. Současně lokálně dochází k šíření invazních druhů rostlin. S výjimkou těchto lokalit je krajina na 

území města intenzívně využívaná, a to pro výstavbu, výrobní plochy a zemědělství. Při realizace stavební 

činnosti nebo během nové výstavby dochází ve městě k záborům veřejné zeleně, stejně jako kácení dřevin. 

Vzhledem k poloze Přerova se jedná o běžný trend, avšak důsledkem je mj. nízká ekologická stabilita krajiny 

s převahou málo stabilních ploch, vyšší prašnost, nižší schopnost zadržovat vodu v krajině či eroze. V území 

není realizován územní systém ekologické stability (ÚSES). 

Řeka Bečva je v Přerově silně regulována, rozsáhlá část města leží v záplavovém území, a proto zde v 

minulosti docházelo a stále dochází k povodňovým stavům, které ohrožují nemovitosti a zdraví lidí. Ke 

škodám na majetku stejně jako k erozi zemědělské půdy a jejího následného znehodnocení také dochází při 

přívalových deštích.

Návrh koncepce tyto výše uvedené problémy řeší a navrhuje konkrétní opatření, která by měla současný stav 

zlepšit. Naopak bez realizace opatření uvedených ve strategickém plánu by došlo ke stagnaci a 

přetrvávajícímu nevyhovujícímu stavu v uvedených oblastech. Předpokládané vlivy koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území jsou řešeny v následujících kapitolách.
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Záměry – tj. opatření a na ně navazující projekty vyplývající z návrhu koncepce Strategický plán územního a 

ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 jsou uvedeny v návrhové části 

tohoto dokumentu. Vlivy těchto opatření strategického plánu jsou často organizačního nebo 

administrativního charakteru, které nemají takřka žádný významnější územní průmět a jejich vlivy na životní 

prostředí budou neutrální. U části navržených opatření se dají předpokládat dopady na životní prostředí, 

zejména v oblasti dopravy, infrastruktury a některých dalších.

Návrh koncepce mimo jiné navrhuje zlepšování systému nakládání s odpady, zajištění lepší čistoty města, 

zajištění protipovodňových opatření, odvedení dopravního proudu z centra města a rozvoj veřejné dopravy 

s předpokládaným pozitivním vlivem na ovzduší a ochranu před hlukem a další. Jedná se tedy o opatření, 

která směřují ke zlepšení kvality jednotlivých složek životního prostředí na území města Přerova a přispívají 

ke zlepšení podmínek pro veřejné zdraví.

Významnější pozitivní přínosy lze spatřovat především u těchto priorit:

 Priorita 2.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury – pozitivní působení především na oblast kvality 

ovzduší, ochranu před hlukem a veřejné zdraví. Toto patření pomáhá řešit problémy spojené se 

silniční dopravou a podporuje rozvoj alternativních forem dopravy šetrnějších k životnímu 

prostředí.

 Priorita 2.2 – Rozvoj environmentální a technické infrastruktury – pozitivní působení má zejména 

řešení problémů v oblasti čištění odpadních vod, energetických opatření, nakládání s odpady (např. 

bioodpady), ochrany a rozvoje městské a krajinné zeleně, ochraně ovzduší a protipovodňové 

ochraně města (a ochraně půdy).

 Priorita 3.2 – Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel – má vazbu na podporu zdravotního stavu 

obyvatel a zajištění podmínek pro péči především o seniory.

Realizací Strategického plánu mohou být ovlivněny některé dílčí složky životního prostředí i negativně –

např. půdní fond, kdy v rámci některých opatření lze předpokládat zábory půdního fondu. K těm může dojít 

při realizaci nových ploch pro podnikání, lokalizaci ploch pro nové parkovací plochy a dopravní stavby, při 

vedení nových cyklostezek apod. Tato oblast je řešitelná vhodnou lokalizací těchto ploch již na úrovni 

územního plánu města, kdy přednostně by měly být využívány dnes málo nevyužívané plochy nebo areály. 

Tyto vlivy a zábory nelze na této úrovni konkrétně vyčíslit, mají ovšem přímou vazbu na územní plán, kde je 

tato problematika záborů půdního fondu a ochrany půdy podrobně řešena a vyhodnocena. V rámci 

vyhodnocení nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy na jednotlivé složky životního 

prostředí. 

Nové plochy pro podnikání, respektive navazující výroba v nich, může v závislosti na konkrétní výrobě a 

technologie způsobovat znečištění ovzduší a hlukové emise. Toto je na úrovni této koncepce nepostižitelné. 

Tato oblast a potenciální rizika by měla být řešena jednak na úrovni územního plánu města (vhodné umístění 

ploch, vhodný typ výroby, nastavení podmínek využití ploch apod.) a následně v rámci procesu EIA dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tímto by měla být rizika potenciálních 

negativních vlivů minimalizována.    

3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, 

KTERÉ BY MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ 

ZASAŽENY
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V rámci Strategického plánu byly identifikovány také problémy v oblasti životního prostředí. Jsou popsány 

v rámci Analytické části. 

V současnosti je životní prostřední v Přerově negativně ovlivňováno několika faktory. Území města Přerova 

dlouhodobě spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jsou zde překračovány imisní limity pro 

benzo(a)pyren a polétavý prach (frakce PM10). Velmi negativní vliv má doprava procházející hustě 

obydlenými oblastmi. Největšími průmyslovými zdroji tuhých znečišťujících látek v Přerově jsou firmy 

PRECHEZA a.s., Dalkia ČR, a.s. Teplárna Přerov a Metso Minerals, s.r.o. Kvalitu ovzduší také výrazně 

ovlivňuje znečištění z Ostravska. Vysoká intenzita silniční dopravy současně způsobuje hlukové znečištění v 

blízkosti hlavních dopravních tahů.

Dalším problémem je mj. nízká ekologická stabilita krajiny, která má vazbu na vyšší prašnost, nižší 

schopnost zadržovat vodu v krajině a působení eroze. V území není také realizován územní systém 

ekologické stability ani komplexní pozemkové úpravy (vyjma k.ú. Újezdec u Přerova). 

Na řece Bečvě dochází k povodňovým stavům, které ohrožují nemovitosti a zdraví lidí. V současné době 

státní podnik Povodí Moravy připravuje podél řeky Bečvy celou řadu protipovodňových opatření. Jedná se o 

technická opatření pro zvýšení kapacity koryta toku, které doplní v nezastavěných oblastech tzv. přírodě 

blízká protipovodňová opatření. 

Návrh strategie na většinu z těchto problémů reaguje – viz dále. Mezi opatření, která na toto reagují, patří 

např. rozvoj veřejné hromadné dopravy, zefektivnění systému odpadového hospodářství, realizace opatření 

pro zajištění čistoty města, protipovodňová opatření a další.

Na území města Přerova se nachází evropsky významná lokalita (EVL) Bečva – Žebračka. Podrobnější 

hodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000 je předmětem samostatné části hodnocení. 

4. VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ 

SE K OBLASTEM SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ
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Problematika životního prostředí není hlavním předmětem řešení dané koncepce, přesto je mezi opatřeními 

v několika případech zohledněna a přímo se jí zabývá priorita 2.2 Rozvoj environmentální a technické 

infrastruktury. Jedná se především o řešení problematiky ochrany před povodněmi, dobudování a zlepšení 

současného stavu technické infrastruktury, zlepšení stavu ovzduší a zefektivnění systému odpadového 

hospodářství a další. 

Pro potřeby posouzení vztahu koncepce k cílům ochrany životního prostředí je dle metodiky MŽP 

„Metodika posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí“ stanovit referenční cíle 

ochrany životního prostředí. Referenční cíle ochrany životního prostředí slouží ke zjištění vazeb 

posuzovaného koncepčního dokumentu, kterým je daná strategie, z hlediska ochrany jednotlivých složek 

životního prostředí a zároveň k vyhodnocení souladu cílů a opatření stanovených v posuzovaném 

koncepčním dokumentu s cíli ochrany životního prostředí. Na základě analýzy stavu životního prostředí 

na místní úrovni a současně na základě cílů uvedených ve Státní politice životního prostředí, která je hlavním 

dokumentem pro oblast životního prostředí v ČR, byly stanoveny referenční cíle. Vyhodnocovány byly také 

další významnější koncepce v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví. 

5.1 STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

V roce 2013 byla schválena nová Státní politika životního prostředí (SPŽP) pro období 2012-2020, 

z níž hlavní požadavky uvádíme níže. 

SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska životního 

prostředí. Z tohoto důvodu jsou zde informace o zaměření SPŽP rozvedeny mnohem podrobněji 

než u dalších dokumentů. 

SPŽP je zaměřena na tyto tematické oblasti:

 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, zajištění ochrany vod 

a zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití 

a omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání půdního 

a horninového prostředí.

 Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů a omezování 

negativních dopadů změny klimatu na území ČR, snížení úrovně znečištění ovzduší a podpory 

efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

 Ochrana přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí krajiny, 

zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech.

5. CÍL OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA

MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, 

KTERÉ MAJÍ VZTAH KE KONCEPCI, A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO 

CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI 

POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ.

Hlavním cílem SPŽP je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České 
republice (ČR), výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat 
negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, 
a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.
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 Bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, 

svahové nestability, eroze, apod.), tak i předcházení vzniku antropogenních rizik.

Ochrana životního prostředí úzce souvisí s většinou sektorových politik a z tohoto zřetele je SPŽP 

průřezovou politikou, která musí být s ostatními sektorovými politikami jak koordinována, tak do nich 

integrována. Aktualizace PÚR ČR by měla být s hlavními cíli a prioritami v souladu také. Dále jsou 

zde vymezeny čtyři tematické oblasti a dílčí priority (cíle).

Tab. 12: Tematické oblasti a priority Státní politiky životního prostředí ČR

Tematická oblast Priorita

1) Ochrana a udržitelné 

využívání zdrojů

1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu

1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní 

prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin.

1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí

2) Ochrana klimatu a zlepšení 

kvality ovzduší

2.1 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů 

klimatické změny 

2.2 Snížení úrovně znečištění ovzduší

2.3 Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie

3) Ochrana přírody a krajiny 3.1 Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny

3.2 Zachování přírodních a krajinných hodnot

3.3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

4) Bezpečné prostředí 4.1 Předcházení rizik

4.2 Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými 

antropogenními nebo přírodními hrozbami. 

Pro každou z těchto oblastí je stanovena řada priorit, dílčích cílů a opatření, které by tyto cíle měly 

naplňovat.

Dílčí cíle jsou pro jednotlivé oblasti a priority uvedeny zde – pouze některé z nich jsou ovlivnitelné v rámci 

územního plánování:  

1.1.1 Zajištění realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod pro vyhodnocení 

všech opatření prováděných podle Rámcové směrnice o vodní politice, jako základního nástroje 

pro vyhodnocení jejich efektivity

1.1.2 Dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu 

útvarů povrchových vod, dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů 

podzemních vod a zajištění ochrany vod v chráněných územích vymezených dle Rámcové 

směrnice o vodní politice

1.2.1 Snížit podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů

1.2.2 Zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných 

komunálním

1.2.3 Předcházet vzniku odpadů

1.3.1 Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin

1.3.2 Snižovat ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí

1.3.3 Omezovat a regulovat kontaminaci a ostatní degradaci půdy a hornin způsobenou lidskou 

činností
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1.3.4 Sanovat kontaminovaná místa, včetně starých ekologických zátěží a lokalit zatížených municí, 

náprava ekologických škod

1.3.5 Zahlazovat a předcházet následkům po hornické činnosti a těžbě nerostných surovin

2.1.1 Zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu

2.1.2 Snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU 

ETS na 9 % do roku 2020 oproti úrovni roku 2005

2.2.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu 

v územích, kde imisní limity nejsou překračovány.

2.2.2 Plnit národní emisní stropy platné od roku 2010 a snížit celkové emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), těkavých organických látek (VOC) o, amoniaku (NH3) a jemných 

prachových částic (PM2,5) do roku 2020 ve shodě se závazky ČR.

2.2.3 Udržet emise těžkých kovů a persistentních organických látek pod úrovní roku 1990 a dále 

je snižovat.

2.3.1 Zajištění 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie k roku 

2020

2.3.2 Zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020 při současném 

snížení emisí NOx, VOC a PM2,5 z dopravy

2.3.3 Zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 (pozn. pro EU jako celek se jedná 

o 20%)

3.1.1 Zvýšení ekologické stability krajiny

3.1.2 Obnova vodního režimu krajiny

3.1.3 Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny

3.1.4 Udržitelné a šetrné zemědělské a lesnické hospodaření

3.2.1 Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny

3.2.2 Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť

3.2.3 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu

3.3.1 Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury

3.3.2 Posílení regenerace brownfields s pozitivním vlivem na kvalitu prostředí v sídlech

3.3.3 Zajistit šetrné hospodaření s vodou v sídelních útvarech

4.1.1 Předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, svahové nestability, skalní 

řícení, eroze, silný vítr, emanace radonu a metanu)

4.1.2 Předcházení vzniku antropogenních rizik

4.2.1 Prevence a zmírňování následků krizových situací na životní prostředí

Způsob zohlednění těchto cílů je podrobněji řešen v dalších kapitolách. 
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5.2 DALŠÍ VÝZNAMNĚJŠÍ DOKUMENTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

5.2.1 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (MŽP 1998, aktualizace 2009)

Vláda ČR přijala usnesením č. 415/1998 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR. V době platnosti 

Státního programu vstoupila ČR do Evropské unie (EU), což přineslo i řadu změn v oblasti ochrany přírody 

a krajiny. Aktualizovaný program stručně analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí a formuluje 

dlouhodobé cíle a opatření nezbytná k jejich dosažení. Státní program se zabývá problematikou ochrany 

krajiny obecně a dále, podrobněji, podle jednotlivých typů krajinných ekosystémů, chráněnými územími 

a druhovou ochranou. 

5.2.2 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (MŽP, 2005)

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky vzniká těsně po vstupu České republiky 

do Evropské unie. Vychází z Úmluvy o biologické rozmanitosti, která byla podepsána v Rio de Janeiru 

v červnu 1992. Hlavním cílem je zastavení či alespoň výrazné zpomalení rozsahu a rychlosti úbytku 

biodiverzity do roku 2010. 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky je zpracována podle vzoru a v souladu se strategií 

ES. Je zachováno členění jednotlivých kapitol na strategická témata (ekosystémový přístup; ochrana in situ, 

ex situ; udržitelné využívání; apod.) a biodiverzitu v sektorových a složkových politikách (zemědělství, lesní 

ekosystémy, vodní a mokřadní ekosystémy, apod.). Jednotlivé kapitoly jsou vždy převedeny na specifické 

podmínky ČR. Hlavním cílem Strategie je vytvořit dokument pro potřeby ochrany biodiverzity v ČR, který 

bude meziresortním a mezioborovým.

5.2.3 Strategie udržitelného rozvoje ČR (MŽP, 2004)

Cílem strategie je takový rozvoj společnosti, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři (sociálním, 

ekonomickým a environmentálním) a který směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života 

pro současnou generaci a pro kvalitní život generací budoucích.

Podstatou udržitelnosti je naplnění tří cílů:

 sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,

 účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů a

 udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Základní časový horizont strategie je rok 2014, některé úvahy a cíle však míří až do r. 2030.

5.2.4 Národní program snižování emisí ČR (MŽP, 2007)

Globálním cílem Programu je snížit zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci 

a vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské 

zdraví, která plynou ze znečištění ovzduší. Specifické cíle Programu jsou:

 plnit od určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid 

siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak,

 přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity,

 přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný cílový imisní limit.
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5.2.5 Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

Koncepci ochrany přírody pro území Olomouckého kraje zpracovala firma  Ecological Consulting, spol. 

s r.o., 2004 a je rozdělena do dvou základních částí. V části analytické jsou shrnuta dostupná data o 

jednotlivých složkách životního prostředí bezprostředně ovlivňujících zájmy hájené zákonem o ochraně 

přírody a krajiny. Druhá část představuje vlastní koncepční materiál s hlavními směry a cíly, které by měla 

ochrana přírody na úrovni Olomouckého kraje sledovat a naplňovat.

Koncepce vychází z principů a cílů Státního programu ochrany přírody a krajiny, který byl schválen 

usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998. Základním principem předkládané koncepce je zachování a 

obnova biodiverzity a ekologické stability krajiny. 

Koncepce se zabývá dílčími oblastmi související s danou problematikou (zemědělské ekosystémy, lesní 

ekosystémy, vodní ekosystémy, ochrana přírody a krajiny). Koncepční část vytyčuje hlavní směry a cíle, 

které by měla ochrana přírody na úrovni Olomouckého kraje sledovat a naplňovat ke zlepšení stávajícího 

stavu. Pro jejich dosažení byly proto jednotlivým orgánům ochrany přírody, spadajícím pod působnost kraje, 

definovány konkrétní úkoly – krátkodobé až dlouhodobé.

Stanovení cílů bylo provedeno na základě stanovení priorit v rámci jednotlivých sledovaných oblastí. Jejich 

naplnění zajišťují jednotlivé orgány státní správy ochrany přírody v rozsahu, který jim ze zákona přísluší. K 

nim byl definován tzv. „průběžný cíl“, který zahrnuje činnosti a úkoly, které je možno naplňovat postupně v 

průběhu celého období, pro které byla Koncepce zpracována.

5.2.6 Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje byl vypracován v roce 2004 společností Fite a.s. Cíle 

jsou stanoveny pro jednotlivé hlavní oblasti a dále jsou rozvedeny do dílčích opatření pro úroveň kraje. Plán 

stanovuje následující cíle (výběr):

 Využívání odpadů - zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace a zvýšit materiálové 

využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010, podporování rozvoje trhu s recyklovanými 

výrobky a dosažení využívání 50% (75%) hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů 

 Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady - dobudování jednotné a 

přiměřené sítě zařízení, s využitím současných zařízení, na požadované technické úrovni, podpora 

vzniku regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady a jejich propojení do jednotné a 

přiměřené sítě zařízení

 Ukládání odpadů na skládky - snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládku o 20% 

do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování, zvýšení provozní 

a technologické úrovně provozovaných skládek

 Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) ukládaných na skládky -

snižování podílu BRKO ukládaných na skládky, zvyšování množství materiálově využívaných druhů 

odpadů tvořících BRKO vytříděných z komunálního odpadu

 Nebezpečné odpady - předcházení vzniku nebezpečných odpadů a snížení jejich měrné produkce, 

minimalizování vlivu NO na zdraví lidí a životní prostředí ve všech fázích nakládání s nimi

 Autovraky - zvyšování zpracování všech autovraků vozidel kategorie M1 a N1 a tříkolových 

motorových vozidel s cílem opětovně používat a využívat nejméně v míře 85% (95%) průměrné 

hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně používat a materiálově využívat 

v míře nejméně 80% (85%) průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok
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 Vyřazená elektrická a elektronická zařízení - zvýšení úrovně sběru tříděných vyřazených 

elektrických a elektronických zařízení na 4kg na osobu za rok z domácností, zvýšení zpětného 

odběru použitých elektrických a elektronických spotřebičů a zařízení 

 Pneumatiky - zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik na 60% (80%) hmotnostních z 

ročního množství uvedeného na trh do roku 2006 (2012), s cílem jejich využití s upřednostněním 

materiálového využití

 Výrobky obsahující polyvinylchlorid - předcházení vzniku odpadů a omezování jejich množství 

zvyšováním podílu recyklovaných výrobků PVC

 Odpady z obalů - předcházení vzniku odpadů z obalů, zvyšování materiálového využívání 

vzniklých odpadů z obalů

Současně je nutno na všech úrovních respektovat požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech, a to mimo jiné 

hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou v § 9a, který stanovuje, že v rámci odpadového 

hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a) předcházení vzniku odpadů,

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů,

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,

e) odstranění odpadů.

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního 

cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

5.2.6.1 Studie nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Olomouckém kraji

Studie nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Olomouckém kraji byla zpracována v roce 2009 a 

její zpracování vyplývá z POH Olomouckého kraje. Studie má za úkol zmapovat současnou situaci 

v nakládání s bioodpady v OK a stav plnění povinností POH v dané oblasti a současně najít vhodná opatření 

pro naplnění požadavků daných POH Olomouckého kraje. 

Hlavním důvodem sledování BRO je snižování ukládání BRO na skládky z důvodů zabránění emisím 

metanu ze skládek, který je skleníkovým plynem. Studie uvádí hlavní cíle dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu: Biologicky 

rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s 

harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj. snížit tento podíl do roku 

2010 na 75 %, do r. 2013 na 50 % a do r. 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995). 

Cílem strategie je předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů, omezování ukládání BRO na 

skládky, přednostní využívání BRO před jejich odstraněním, především skládkováním. Cílem promítnutým 

do POH obcí je odklon složek BRO ze skládek na materiálové nebo energetické využití v souladu s rozvojem 

zařízení na využití BRO v kraji.

Dále jsou zde uvedena obecná opatření na úrovni kraje (výběr):

a) Vytvářet podmínky pro oddělené shromažďování biologicky rozložitelných odpadů z domácností 

(z údržby zeleně), z živností, průmyslu, úřadů, z údržby měst a obcí tak, aby tento odpad nebyl 

součástí směsného zbytkového komunálního odpadu.
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b) Vytvářet podmínky pro omezování znečištění odděleně sbíraného biologicky rozložitelného 

odpadu jinými odpady, zejména odpady nebezpečnými, které znehodnocují následné produkty 

vyrobené z biologicky rozložitelných odpadů.

c) V maximální míře požadovat zajištění materiálového využívání papíru a lepenky.

d) Při návrhu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v OK se zaměřit na výstavbu 

kompostáren, zařízení na anaerobní rozklad a na mechanicko biologickou úpravu těchto odpadů, 

upřednostňovat:

 separovaný sběr papíru a lepenky, jeho recyklace,

 kompostování a anaerobní rozklad,

 upravování odpadů s energetickým obsahem na palivo (alternativní palivo),

 odpady využívat energeticky.

e) Důsledně dodržovat zákaz ukládání na skládky odděleně vytříděných biologicky rozložitelných 

odpadů s výjimkou řešení krizových situací způsobených živelnými pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi.

f) Každoročně vyhodnocovat množství a úroveň snižování podílu biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu ukládaného na skládky a stanovit případné opatření pro dosažení 

požadovaných změn.

5.2.7 Plán oblasti povodí Moravy

Hlavním tokem na území města Přerov je Bečva, která náleží k povodí řeky Moravy. Pro tuto oblast byl 

zpracován Plán oblasti povodí Moravy pro období let 2010 – 2015. Základním cílem Plánu oblasti povodí 

Moravy je nezhoršovat současný stav vod a postupně dosáhnout dobrého stavu vod ve všech vodních 

útvarech v oblasti povodí Moravy, dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek, pokud by se 

vyskytly a dosáhnout snížení obsahu živin ve vodách a tak přispět ke snížení koncentrací těchto látek v 

mořském prostředí, aby byly blízké hodnotám jejich přirozeného výskytu.

5.2.8 Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje je územní studií, ověřující možnosti a 

podmínky pro změny v území kraje, související s řešením protipovodňové ochrany, byla zpracována v roce 

2007. Povodně představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a 

mohou být příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale 

rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích, přičemž dochází k rozsáhlé devastaci kulturní 

krajiny včetně ekologických škod. Ochrana před povodněmi představuje soubor opatření k předcházení

a zamezení ohrožení zdraví, životě a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních. K 

protipovodňovým opatřením patří především systematická prevence, zvyšování retenčních schopnosti povodí 

a ovlivňování průběhu povodní.

Na základě provedených analýz povodňových situací v České republice i zahraničních zkušeností vychází 

Strategie ochrany před povodněmi v České republice z těchto zásad:

 preventivní opatření pro ochranu před povodněmi jsou nejefektivnější formou ochrany;

 na zabezpečení realizace preventivních opatření ke snížení škodlivých účinku povodní se musí 

podílet vlastníci a správci nemovitostí, což mohou být rovněž organizace na úrovni regionu, obcí 

anebo občané;

 efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených (hydrologických) povodích 

a s ohledem na provázání vlivu jednotlivých opatření podél vodních toků;
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 pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba nalézt vhodnou kombinaci opatření v krajině, která 

zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technických opatření k ovlivnění 

povodňových průtoků;

 pro návrhy k ochraně před povodněmi je třeba využívat kvalitní informace o geomorfologii území, 

rostlinném pokryvu, složení půdy a moderní informační technologie

 pro řízení opatření k ochraně lidí a majetku v zaplavovaných územích je třeba zkvalitnit informační 

systém při povodních a přípravu povodňových plánů;

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje pak stanoví konkrétní návrhy postupu řešení a 

stanoví prioritní oblasti a návrhy přispívající ke zvýšení ochrany území před povodněmi.

5.2.9 Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje

Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje byl naposledy aktualizován k roku 2012 

(aktualizaci prováděla společnost E-expert) a je vydán Nařízením Olomouckého kraje č. 3/2009 ze dne 

5.11.2009. Tento program obsahuje také Programový dodatek podle č. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) 

1260/1999 o obecných ustanoveních a strukturálních fondech. V rámci tohoto dodatku jsou stanoveny 

globální a specifické cíle.

Globálním cílem PZKO je zajistit na celém území zóny Olomouckého kraje kvalitu ovzduší splňující 

zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které ČR 

přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy).

Specifické cíle jsou:

 snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou platnými imisními limity v 

lokalitách, kde jsou tyto limity překračovány (v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší); 

časová naléhavost krátkodobá,

 snížit ve stanovených termínech imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou 

cílovými imisními limity v lokalitách, kde jsou tyto cílové imisní limity překračovány; časová 

naléhavost střednědobá,

 udržet podlimitní imisní zátěž v lokalitách, kde nedochází k překračování imisních limitů a 

cílových imisních limitů; časová naléhavost dlouhodobá

 dodržet ve stanoveném termínu doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, 

oxidy dusíku, VOC a amoniak; časová naléhavost střednědobá.

Program dále stanovuje priority, které se zabývají prioritními znečišťujícími látkami PM10, NOx a VOC. 

Priority jsou tedy stanoveny takto:

 Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10, 

 Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 

 Priorita 3: Snížení emisí těkavých látek

5.2.10 Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (2003-2020)

Program Zdraví 21, schválený 19.9.2006, vychází z deklarace členských států Světové zdravotnické 

organizace. Deklarace byla formulována předními odborníky z medicínských oborů, z oborů zdravotní 

politiky i ekonomiky. Pro členské státy Světové zdravotnické organizace je ZDRAVÍ 21 podnětem a 
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návodem k vlastnímu řešení otázek péče o zdraví, k vlastním cestám, jak dosáhnout 21 cílů společného 

evropského programu k povznesení zdravotního stavu národů a regionu. Tyto cíle jsou následující:

1. Solidarita ve zdraví v evropském regionu

2. Spravedlnost ve zdraví

3. Zdravý start do života

4. Zdraví mladých 

5. Zdravé stárnutí

6. Zlepšení duševního zdraví

7. Prevence infekčních onemocnění

8. Snížení výskytu neinfekčních nemocí

9. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

10. Zdravé a bezpečné životní prostředí 

11. Zdravější životní styl

12. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem 

13. Zdravé místní životní podmínky 

14. Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech resortů

15. Integrovaný zdravotnický sektor

16. Řízení v zájmu kvality péče

17. Financovaní zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů

18. Příprava zdravotnických pracovníků

19. Výzkum a znalosti v zájmu zdraví

20. Mobilizace partnerů pro zdraví

21. Opatření a postupy směřující ke zdraví pro všechny

V rámci opatření je cílem také motivovat kraje, obce a organizace k uskutečňování cílů ZDRAVÍ 21 – např. 

uspořádat informační a propagační kampaň k podpoře ZDRAVÍ 21 a průběžně věnovat pozornost seriózní 

medializaci programu a příslušných cílů a úkolů. Dále vypracovat krajský program ZDRAVÍ 21 jako 

dlouhodobou strategii rozvoje péče o zdraví, včetně způsobu trvalého monitorování jeho realizace.

5.3 HLAVNÍ CÍLE VE VZTAHU K ŽP A STANOVENÍ REFERENČNÍHO RÁMCE

Pro potřeby posouzení vztahu koncepce k cílům ochrany životního prostředí je dle metodiky MŽP 

„Metodika posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí“ žádoucí stanovit 

referenční cíle ochrany životního prostředí. Referenční cíle ochrany životního prostředí slouží ke zjištění 

vazeb posuzovaného koncepčního dokumentu z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí 

a zároveň k vyhodnocení souladu cílů a opatření stanovených v posuzovaném koncepčním dokumentu s cíli 

ochrany životního prostředí. Stanovení těchto cílů zároveň napomáhá k vyhodnocení záměrů obsažených 

v dané koncepci.  

Tato sada tzv. referenčních cílů představuje rámec pro hodnocení vazeb Strategického plánu územního a 

ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 k tématům ochrany životního 

prostředí. Všechny tyto výše uvedené cíle není možno sledovat. Proto byly referenční cíle stanoveny spíše 

obecněji, a to takto:

1. zajištění ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů a jejich udržitelné 

využívání (vodní hospodářství)
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2. zvýšení materiálového a energetického využití odpadů (odpady)

3. efektivní využívání a ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů (využití zdrojů)

4. ochrana zemědělské půdy před zábory a degradací (ochrana půdy)

5. ochrana klimatu a adaptace na jeho změny (ochrana klimatu)

6. snížení celkové rozlohy území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (ochrana 

ovzduší)

7. efektivní využívání obnovitelných zdrojů (využití OZE)

8. ochrana přírody, krajiny a přírodního prostředí ve městě (ochrana přírody)

9. ochrana životního prostředí a člověka před hlukem (ochrana před hlukem)

10. ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních událostí a bezpečnost 

obyvatel (rizika)

11. ochrana kulturních a historických hodnot v území (hodnoty)

12. ochrana zdraví obyvatel (zdraví)
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6.1 POSTUP HODNOCENÍ

Použitá metodika vyhodnocení vlivů na životní prostředí vychází z požadavků „Metodiky vyhodnocení vlivů 

regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí“. Postup vyhodnocení je možno rozdělit do několika 

dílčích kroků:

1) Vymezení jednotlivých záměrů/opatření – tj. opatření dle návrhové části

2) Číselné orientační hodnocení vlivů jednotlivých opatření na jednotlivé hlavní oblasti životního 

prostředí, respektive referenční cíle ochrany životního prostředí - tabulkové hodnocení -2, -1, 0, 1, 

2. 

3) Podrobnější zhodnocení vlivů tzv. „problémových“ záměrů – rozbor možných negativních vlivů na 

životní prostředí a jejich vyhodnocení. 

4) Navržení opatření ke zmírnění negativních vlivů.

6.1.1 Tabulkové orientační vyhodnocení vlivů

Pro zjištění, zda a jak může realizace opatření uvedených ve strategii ovlivnit životní prostředí, bylo 

provedeno tabulkové hodnocení záměrů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o koncepci a většina opatření 

není stanovena konkrétně (tj. není znám přesný způsob jejich realizace, lokalizace, termín apod.), je nutno 

brát toto hodnocení jako orientační. V rámci principu předběžné opatrnosti bylo hodnocení prováděno při 

očekávání „horší“ varianty. 

Pro hodnocení byla použita následující stupnice:

+2 – potenciálně významný pozitivní vliv záměru 

+1 – potenciálně pozitivní vliv záměru 

  0 – zanedbatelný (neutrální) vliv záměru 

-1 – potenciálně mírně negativní vliv menšího rozsahu 

-2 – potenciálně významný negativní vliv

? – vliv není možno určit 

Toto číselné hodnocení slouží k přehledné identifikaci potenciálních vlivů na jednotlivé oblasti životního 

prostředí a zároveň umožňuje porovnat jednotlivé konkrétní záměry mezi sebou navzájem.

6.2 OPATŘENÍ A ZÁMĚRY UVEDENÉ V KONCEPCI

Opatření obsažené v koncepci „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2014–2020“ jsou uvedena a rozepsána v Návrhové části koncepce. Zaměření koncepce je 

definováno těmito prioritními osami a prioritami:

 Prioritní osa 1: Ekonomický rozvoj a podpora podnikání, vč. oblasti cestovního ruchu

6. ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, 

KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A 

DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH 

A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
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o Priorita 1.1: Podpora podnikání

o Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu

 Prioritní osa 2: Dopravní, technická a environmentální infrastruktura

o Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury

o Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury

 Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů a kvality života

o Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů

o Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel

o Priorita 3.3: Atraktivita města pro život 

Jednotlivé priority jsou pak rozvíjeny prostřednictvím specifických cílů a opatření, která je naplňují. 

Současně jsou také uvedeny monitorovací indikátory výsledku. 

Opatření jsou nejvíce konkrétními záměry, které jsou předmětem hodnocení koncepce. Řada opatření nemá 

konkrétní územní dopad, proto je jasné, že nebudou mít ani vliv na životní prostředí nebo veřejné zdraví. 

Pouze u těch opatření, kde byl identifikován potenciální negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, 

jsou uvedeny a vyhodnoceny také podrobnější informace o potenciálních vlivech na životní prostředí.

Implementační část obsahuje zásobník projektových záměrů, jenž je členěn podle jednotlivých prioritních os 

a priorit a obsahuje přehled připravovaných, plánovaných, zamýšlených nebo jiných potenciálních 

aktivit/projektů v období na roky 2014–2020. Nejedná se o konečný výčet, nýbrž se jedná o otevřený 

pracovní dokument, který bude průběžně aktualizován. Projekty obsažené v zásobníku nejsou předmětem 

hodnocení, avšak byly brány v potaz při podrobnějším hodnocení jednotlivých opatření obsažených 

v návrhové části. V případě naplnění požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí ve znění pozdějších předpisů budou hodnoceny v rámci procesu EIA. 

.



6.3 POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.3.1 Priorita 1.1 Podpora podnikání
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Priorita 1.1 Podpora podnikání

1.1.1: Příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám 0/? 0 0 1/-1 0 +1/-1 0 0/? -1 0 0 0

1.1.2: Poskytování informačních a poradenských služeb pro rozvoj podnikání, podpora 

partnerství a rozvoj spolupráce, podpora podnikatelských záměrů

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3: Podpora inovační infrastruktury, transferu znalostí a technologií 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Priorita 1.1 je zaměřena na podporu podnikání a obsahuje tři opatření. Opatření 1.1.2 a 1.1.2 jsou veskrze bez územního průmětu a jejich vliv na jednotlivé 

složky životního prostředí bude tím pádem neutrální (nulový). 

Opatření 1.1.1: Příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám předpokládá modernizaci a zvyšování atraktivity zastaralých, prostorově a 

technicky nevyhovujících a energeticky náročných objektů, budov či areálů a jejich následné využití. Předpokládá se také revitalizace a následné využití objektů 

a ploch typu brownfields, podporovány budou také rozvojové projekty na nových plochách.

Z hlediska životního prostředí opatření velice vhodně zohledňuje nutnost využití objektů a ploch brownfields, čímž předchází záborům půdního fondu. Tento 

způsob rozvoje je - i s ohledem přítomnost kvalitní zemědělské půdy - žádoucí vždy upřednostňovat před stavěním na dosud nezastavěných plochách. 

Předpokládá se také modernizace stávajících objektů včetně energetických opatření, což současně mírně přispěje k ochraně ovzduší. 

Při naplňování opatření je žádoucí využívat nejlepší dostupné techniky (BAT), minimalizovat nové zábory půdního fondu především v 1. a 2. třídě ochrany a 

minimalizovat zásahy do prvků lokalit chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny.  
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6.3.2 Priorita 1.2 Rozvoj cestovního ruchu
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Priorita 1.2 Rozvoj cestovního ruchu

1.2.1: Vznik nových zážitkových atraktivit, rozvoj a zatraktivnění stávajících turistických 

cílů a produktů cestovního ruchu

0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 1 0

1.2.2: Péče o historické dědictví města a jeho využití pro potřeby cestovního ruchu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

1.2.3: Budování značky, marketingové aktivity a propagace města jako turistické destinace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4: Rozvoj zázemí a infrastruktury pro kongresovou a incentivní turistiku, zvyšování 

standardu a komfortu ubytovacích a stravovacích služeb

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0

1.2.5: Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu ? 0 0 -1 0 0 0 ? 0 0 0 2

Priorita je zaměřena na rozvoj cestovního ruchu a obsahuje 5 opatření. Opatření 1.2.3 je bez územního průmětu a bude mít proto neutrální vliv na jednotlivé 

složky životního prostředí.

U opatření 1.2.1, které z velké části směřuje k rozvoji a zatraktivnění stávajících turistických cílů, nelze žádné významnější negativní dopady předpokládat, 

snad s výjimkou půdního fondu, což nelze na této úrovni vyhodnotit. Naopak pozitivním vlivem bude rozvoj současné významné historické a archeologické 

lokality v Předmostí u Přerova, která je jedním z významnějších turistických cílů ve městě.

Také opatření 1.2.2 je možno hodnotit pozitivně, neboť směřuje k ochraně a lepší péči o současné kulturní a historické dědictví města a regeneraci objektů 

v městské památkové zóně. Významnější negativní vlivy lze u tohoto opatření vyloučit.

Opatření 1.2.4 směřuje především na stávající objekty a zlepšení jejich současného stavu, kdy významnější negativní vlivy nelze předpokládat. Může docházet 

k záborům půdního fondu v případě nových staveb nebo v rámci dobudování zázemí, jako jsou např. parkovací plochy. Tyto vlivy nebudou významné, musí 

být v souladu s územním plánem města a zábory půdního fondu je nutné minimalizovat dle požadavků zákona č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního 

fondu. 

Opatření 1.2.5 je zaměřeno na infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu, jako jsou cyklistická, pěší nebo vodní turistika nebo in-line, a to včetně 

návazné infrastruktury. Vlivy na ŽP nelze v této fázi určit a budou se odvíjet od konkrétní lokalizace záměrů. Dají se předpokládat méně rozsáhlé zábory 

půdního fondu, naopak budou výrazně podpořeny podmínky pro zdraví obyvatel.      
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6.3.3 Priorita 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
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Priorita 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

2.1.1: Zajistit kvalitní, bezpečné a kapacitní dopravní napojení města na transevropskou 

dopravní síť

? 0 0 -1 0 2 0 -1 2/-1 1 0 2

2.1.2: Zlepšit dopravní prostupnost města pro všechny druhy dopravy na páteřní síti, zvýšit 

bezpečnost silničního provozu, zklidňovat dopravu na ostatní síti, řešit dopravu v klidu

? 0 0 -1 0 1/-1 0 -1 1/-1 2 1 2

2.1.3: Rozvoj kombinované dopravy ? 0 0 -1 0 1 0 ? ? 0 0 0

2.1.4: Podpora bezmotorové dopravy 0 0 0 0 1 2 0 ? 1 1 1 2

2.1.5: Rozvoj veřejné hromadné dopravy a dopravní obslužnosti 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1

Priorita je zaměřena na rozvoj dopravní infrastruktury a obsahuje celkem 5 opatření. Jedná se o opatření, která mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vlivy na 

dílčí složky životního prostředí. 

Z hlediska pozitivních vlivů lze předpokládat především zlepšení kvality ovzduší a snížení hlukové expozice obyvatel území, a to díky odvedení dopravy mimo 

nejvíce osídlené oblasti (2.1.1, částečně 2.1.2) a podpoře alternativních ekologicky šetrných forem dopravy, jako je veřejná, cyklistická a pěší. Tato opatření řeší 

současné významné problémy životního prostředí ve městě a je žádoucí jejich realizaci podpořit. 

Současně je však nutné zmínit i související negativní vlivy, kterým se nelze zcela vyhnout. Jedná se především o zábory půdního fondu, a to zejména díky 

novým silničním komunikacím, v menší míře také cyklostezkám, parkovacím plochám apod. Tyto záměry musí být v souladu s územním plánem města, který 

byl již z hlediska vlivů na životní prostředí posouzen. Nové úseky komunikací představují nový zdroj znečištění a hluku, což je však kompenzováno právě 

vymístěním těchto zdrojů mimo nejhustěji osídlené oblasti. Vlivy na přírodní hodnoty (např. ÚSES) se budou odvíjet od jejich lokalizace a v této fázi není 

možné je podrobněji vyhodnotit.  Konkrétní vlivy jednotlivých záměrů vyplývajících z uvedených opatření budou posuzovány dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v rámci procesu EIA.       
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6.3.4 Priorita 2.2 Rozvoj environmentální a technické infrastruktury
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Priorita 2.2 Rozvoj environmentální a technické infrastruktury

2.2.1: Realizace protipovodňových opatření na území města 1 0 0 0 0 0 0 1/? 0 2 0 1

2.2.2: Budování a modernizace technické infrastruktury, úspory energie a zajištění čistoty 

města

2 0 2 0 2 2 1 1 0 1 0 2

2.2.3: Zlepšování systému nakládání s odpady 0 2 2 0 0 ? 2 0 0 0 0 0

2.2.4: Ochrana a výsadby zeleně ve městě a v okolní krajině 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1

2.2.5: Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

Priorita je zaměřena několik dílčích oblastí v oblasti životního prostředí a reaguje na problémy životního prostředí uvedené v rámci analytické části a 

problémové analýze. 

První z uvedených opatření řeší protipovodňovou ochranu města s cílem omezit rizika nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví a životy, životní prostředí a 

městskou infrastrukturu. Protipovodňová ochrana bude řešena komplexně v rámci širšího povodí řeky Bečvy. Předpokládá se realizace konkrétních 

protipovodňových opatření na tocích (zejména Bečva), bude se zejména jednat o technická opatření pro zvýšení kapacity koryta toku, jež v nezastavěných 

oblastech (ve volné krajině) mohou doplnit přírodě blízká opatření s protipovodňovou a protierozní funkcí. Jsou zde předpokládány převážně mírně až 

významně pozitivní vlivy na dílčí složky životního prostředí (prevence rizik). Potenciálně negativním vlivem mohou být zásahy do přírodně hodnotnějších 

lokalit podél toku Bečvy (např. ÚSES). Tyto je nutno minimalizovat vhodným způsobem provedení daných projektů, což bude řešitelné na úrovni procesu EIA. 

Obecně platí, že technická opatření by měla být řešena maximálně citlivě především v zastavěných územích, v rámci volné krajiny by měly být podporovány 

přírodě blízká opatření a procesy.    

Opatření 2.2.2: Budování a modernizace technické infrastruktury, úspory energie a zajištění čistoty města má řadu pozitivních vlivů na jednotlivé složky 

životního prostředí. Realizace těchto opatření přispěje k efektivnějšímu čištění odpadních vod a využívání dostupných zdrojů (např. omezení ztrát vody 

v rozvodech, snížení úniků tepla apod.), opatření ke snížení spotřeby energie přispějí k omezení vypouštěného množství skleníkových plynů do atmosféry a
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znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, čímž přispěje také k ochraně veřejného zdraví. Negativní vlivy tohoto opatření na některou ze složek životního 

prostředí nebyly identifikovány.  

Opatření 2.2.3: Zlepšování systému nakládání s odpady směřuje k dalšímu rozvoji stávajícího systému nakládání s odpady ve městě, který je na dobré úrovni. 

Cílem je zde předcházení vzniku odpadů, zvýšení míry jejich separace, snížení množství odpadů ukládaného na skládky a efektivní materiálové využití odpadů. 

Opatření je zaměřeno zejména na komunální odpady a především na sběr a nakládání s bioodpady, kdy je potřeba zajistit soulad s legislativou. Vlivy těchto 

opatření je nutno považovat za jednoznačně pozitivní. 

Současně je vyjadřována podpora případnému záměru zařízení na energetické využití odpadu, kdy ovšem platí, že případné energetické využití odpadů je možné 

pouze pro zpracování jinak nevyužitelných zbytků SKO po předchozím maximálním vytřídění všech ostatních využitelných složek. Cílem je minimalizace

množství odpadů ukládaného na skládky. Při naplnění těchto podmínek se nedají předpokládat žádné významnější negativní vlivy na životní prostředí. Současně 

je nutno respektovat požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech, a to mimo jiné hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou v § 9a, který stanovuje, že v 

rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému 

použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů. Tato podmínka je zakomponována přímo v textu 

samotného opatření. Dále je nutno dodat, že se nejedná o záměr města. Avšak město k otázce výstavby ZEVO vyhlásí referendum, kterému bude předcházet 

informování a odborná veřejná diskuze. 

Opatření 2.2.4: Ochrana a výsadby zeleně ve městě a v okolní krajině reaguje na aktuální nevyhovující stav, kdy ekologická stabilita krajiny v rámci území 

města je velmi nízká a stav zeleně v intravilánu není zcela vyhovující. Toto opatření bude mít celou řadu pozitivních impaktů, přispívá k realizaci územního 

systému ekologické stability, výsadeb krajinné zeleně a ochraně a rozvoji zeleně v intravilánu. Toto může mít pozitivní dopady i na další složky životního 

prostředí, např. k ochraně půdy před erozí, zlepšení retenčních schopností krajiny, ochraně před prašností apod. Negativní vlivy nelze předpokládat.  

Opatření 2.2.5: Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je průřezovým opatřením, které napomáhá řešit současné problémy a zlepšovat situaci 

v dílčích oblastech životního prostředí, jako je např. ochrana ovzduší, nakládání s odpady, ochrana přírody apod. Toto opatření lze hodnotit jednoznačně 

pozitivně.  
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6.3.5 Priorita 3.1 Rozvoj lidských zdrojů
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Priorita 3.1 Rozvoj lidských zdrojů

3.1.1: Rozvoj kvalitní a kapacitně dostačující sítě vzdělávacích institucí na území města 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3: Podpora zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst se zaměřením na rizikové 

skupiny na trhu práce

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navržená opatření v rámci dané priority nebudou mít žádný nebo pouze minimální územní průmět a vlivy na životní prostředí budou neutrální nebo žádné. 

Významnější negativní vlivy nelze předpokládat.
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6.3.6 Priorita 3.2 Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel
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Priorita 3.2 Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel

3.2.1: Rozšíření kapacity, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k 

sociální inkluzi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3.2.2: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3.2.3: Prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zvýšení bezpečnosti obyvatel 

města

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

3.2.4: Podpora integrovaného záchranného systému, zvýšení připravenosti k řešení a řízení 

rizik a katastrof

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

Navržená opatření v rámci dané priority budou mít pouze minimální územní průmět a vlivy na životní prostředí budou převážně neutrální nebo žádné. Cíle je 

především rozvoj stávajícího systému v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, prevence kriminality a ochrany před riziky. Žádné negativní vlivy nebyly 

identifikovány, naopak jsou předpokládány pozitivní vlivy na veřejné zdraví (rozvoj sociálních a zdravotních služeb, bezpečnost obyvatel, prevence rizik) a 

opatření 3.2.4 dále směřuje k ochraně před riziky a katastrofami.   
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6.3.7 Priorita 3.3 Atraktivita města pro život
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Priorita 3.3 Atraktivita města pro život

3.3.1: Rozvoj bydlení 0 0 1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0

3.3.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství, včetně přilehlých budov 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1

3.3.3: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3.3.4: Podpora nabídky kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit na území 

města, spolková činnost a občanské iniciativy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3.3.5: Efektivní a otevřená veřejná správa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U opatření 3.3.1 je předpokládána např. příprava rozvojových ploch pro bytovou výstavbu a výstavbu nových rodinných domů, a to včetně adaptace brownfields 

pro bydlení. V rámci opatření budou také vytvářeny podmínky pro bydlení specifických skupin osob na území města a podporována modernizace stávajícího 

bytového fondu. Toto opatření mírně přispěje ke snížení spotřeby energie k vytápění. Jediným potenciálně negativním dopadem mohou být zábory půdního 

fondu, které jsou řešeny v rámci územního plánu, při jehož zpracování byly požadavky na ochranu půdního fondu zohledňovány. Významnější negativní vlivy 

nelze proto předpokládat. 

U opatření 3.3.2 budou vlivy neutrální a pozitivní, neboť směřují k revitalizaci veřejných prostranství a budov, vylepšení vzhledu města a ochranu historické, 

architektonické a urbanistické hodnoty města. Bude podporována také bezbariérovost, což zlepší podmínky pro zdravotně znevýhodněné občany. Žádné 

významnější negativní vlivy u těchto opatření nelze předpokládat, naopak je předpokládaná celá řada vlivů pozitivních, např. v oblasti ochrany hodnot v území, 

zeleně apod. 

V případě opatření 3.3.3, které je zaměřeno na zlepšování stavebně-technického stavu stávající a nové infrastruktury volného času. Dá se předpokládat, že 

většina opatření bude směřována do již stávajících zařízení a ploch, které budou modernizovány. Významnější negativní vlivy nelze předpokládat, naopak se 

jedná o podporu a zlepšování podmínek pro veřejné zdraví. 

U opatření 3.3.4 a 3.3.5 se vzhledem k jejich charakteru nedají předpokládat žádné významnější dopady na jednotlivé složky životního prostředí. Jedná se 

převážně o neutrální záměry.



6.4 POSOUZENÍ KUMULATIVNÍCH A SYNERGICKÝCH VLIVŮ

Návrh koncepce řeší území města Přerova v dílčích rozvojových oblastech. U části opatření nelze 

předpokládat žádné vlivy na životní prostředí. Dále se dají předpokládat pozitivní synergické a kumulativní 

dopady realizace koncepce a v í navržených opatření především v oblasti veřejného zdraví, neboť koncepce 

přispívá k řešení znečištění ovzduší a ochraně před hlukem, podporuje rozvoj zdravotnictví a sociálních 

služeb a sportu. Vytváří tedy předpoklady pro zlepšení podmínek pro veřejné zdraví.  

Negativní kumulativní vlivy je možno zmínit u záborů půdního fondu, kterému se v některých případech 

nelze vyhnout. Bude k němu docházet zejména při realizaci dopravních staveb a dále při realizaci nových 

rozvojových ploch (např. podnikání, bydlení) na zelených plochách. Tato problematika má přímou vazbu na 

územní plán, kde jsou zábory půdního fondu podrobně vyhodnoceny a řešeny. Opatření strategického plánu 

musí být v souladu s územním plánem. Je žádoucí, aby rozvojové záměry byly směřovány především do 

stávající zástavby, využívaly nevyužívaných areálů a ploch a vhodnou lokalizací minimalizovaly zábory 

zemědělského půdního fondu.  
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Z provedeného hodnocení vyplývá, že nebyly identifikovány žádné závažné negativní vlivy na jednotlivé 

složky životního prostředí vyplývající z provedení koncepce. Byl posouzen vliv jednotlivých priorit a z nich 

vyplývajících opatření, přičemž byly také zohledněny projekty uvedené v zásobníku projektů. Naopak byla 

zjištěna řada významnějších pozitivních dopadů, které by budoucí realizace koncepce měla přinést. Jedná se 

především o pozitivní dopady na: 

 veřejné zdraví – řešené dopravní situace ve městě (obchvaty, odvedení dopravy z centra, podpora 

alternativních forem dopravy apod.), podpora sociálních a zdravotnických služeb, podpora sportu

 ochrana ovzduší a ochrana před hlukem – především priority č. 2.2.1 a 2.2.2

Byly identifikovány také potenciální negativní dopady na některé ze složek životního prostředí, nikoliv však 

závažného rozsahu. Jedná se zejména o zábory půdního fondu, jejichž rozsah se bude odvíjet od jejich 

lokalizace, což bylo řešeno na úrovni územního plánu. V této části tedy nejsou navrhována žádná opatření 

pro předcházení závažných negativních vlivů na životní prostředí. 

Zmírňující opatření jsou předložena v další části vyhodnocení. 

7. PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 

KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE.
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Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 je 

předkládán jako jednovariantní, nebylo proto prováděno hodnocení a porovnávání jednotlivých variant. 

Je zde však nutno zdůraznit, že pro naplnění opatření je možná realizace více dílčích projektů, jejichž jasná 

podoba však není v dokumentu uváděna. 

V případě, že se na základě koncepce objeví významnější záměr, který bude třeba posoudit, bude možno jej 

v případě potřeby posoudit samostatně v rámci procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 

8. VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, 

JAK BYLO POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH 

PROBLÉMŮ PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ
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Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zavazuje předkladatele koncepcí (v tomto 

případě město Přerov), aby zajistil sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí 

a veřejné zdraví. Pokud předkladatel na základě tohoto sledování zjistí, že provádění koncepce má 

nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí 

opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady 

a současně rozhodnout o změně koncepce.

9.1 INDIKÁTORY POUŽITÉ PRO HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE

Samotný návrh koncepce pracuje s indikátory výsledku a indikátory dopadu. Ty efektivně napomáhají 

měřit/zjišťovat, jak je naplňování koncepce, respektive opatření v ní uvedených, úspěšné. Primárními kritérii 

pro indikátor výsledku je jeho vypovídací schopnost o dosažené změně a přesně definovaný způsob měření a 

dostupnost, včetně výchozí hodnoty. Indikátor výsledku může být konkrétním projektem nebo akcí 

realizován přímo (např. podíl obyvatel napojených na ČOV), nebo je realizován nepřímo (intenzita dopravy 

na vybraných komunikačních uzlech), kdy je přínos realizovaných projektů a akcí předmětem následné 

evaluace. Indikátory výsledku jsou základním přehledem konkrétních parametrů prostředí, které mají být ve 

střednědobém horizontu zlepšeny. Zdrojem dat pro průběžnou evaluaci bude u dat sledovaných na krajské 

nebo národní úrovni Český statistický úřad (ČSÚ). U indikátorů sledovaných na úrovni města budou vývoj 

indikátorů sledovat a data pro evaluaci shromažďovat Magistrát města Přerova.

9.2 MONITOROVACÍ UKAZATELE (INDIKÁTORY) VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ

Návrh předloženého strategického plánu předkládá řadu indikátorů jako indikátory výsledku, které hodnotí 

naplňování specifických cílů a opatření. Některé z těchto indikátorů se týkají i oblasti životního prostředí a 

mohou napomoci i při monitorování vlivů předkládané koncepce na životní prostředí. 

Z výše uvedeného vyhodnocení vyplývá, že realizace řady opatření nemá přímý územní průmět a nebude mít 

ani žádný vliv na životní prostředí. Současně nebyly u zbývajících opatření zjištěny žádné významnější 

(závažné) negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by mohly být realizací koncepce 

způsobeny. 

Vyhodnocení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) bude prováděno v rámci pravidelného hodnocení plnění 

strategického plánu rozvoje města. Monitorovací ukazatele vycházejí zejména z provedeného vyhodnocení 

specifických cílů a opatření ke stanoveným referenčním cílům v kapitole 6. Nebyly zjištěny žádné závažné 

negativní vlivy na životní prostředí a bylo identifikováno několik potenciálních mírně negativních vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví, mezi které patří: 

 zábory půdního fondu

 hlukové znečištění

 znečištění ovzduší

Na základě výše uvedených skutečností jsou navrženy tyto indikátory:

9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) 

VLIVŮ KONCEPCE NA ŽP
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Tab. 13: Návrh monitorovacích ukazatelů

Ukazatel/Indikátor Jednotka Způsob hodnocení

Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší (OZKO)

% plochy města Dle vymezení Oblastí se zhoršenou kvalitou 

ovzduší (OZKO) a počtu obyvatel v jednotlivých 

sídlech. Zdroj dat ČHMÚ a ČSÚ.

Míra záboru ZPF v 1. a 2. třídě ochrany (ha/rok) Dle dat ČSÚ, ÚAP a případně dat evidovaných 

v rámci MMPr. (Tj. pro opatření vyplývající 

z koncepce).  

Plocha regenerovaných a nově 

využitých brownfields 

(m2) Evidence v rámci MMPr.

Počet obyvatel žijících v územích, 

zatížených nadměrným hlukem

Počet lidí Dle hlukových studií a strategických hlukových 

map. Zdroj dat: SZÚ a ČSÚ. 

Pozn.: V rámci hodnocení samotné koncepce budou sledovány i další indikátory uvedené v návrhu koncepce, z nichž 

některé řeší i oblast životního prostředí. 
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Při vyhodnocování jednotlivých záměrů obsažených v koncepci nebyly zjištěny žádné významnější negativní 

vlivy. Některá opatření a na ně navazující vhodné aktivity jsou organizačního, administrativního nebo 

koncepčního charakteru a není nutné je před jejich realizací posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Koncepce předpokládá také projekty stavebního charakteru, především v oblasti dopravy (dálnice D1 a další 

úseky komunikací, železniční doprava, cyklodopravě), technické infrastruktury (např. kanalizace), plochy 

pro podnikání, zařízení pro řešení odpadového hospodářství a další. U těchto záměrů bude s ohledem na 

jejich rozsah v rámci zjišťovacího řízení prověřeno, zda je zde nutné posouzení z hlediska vlivů na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

V této fázi budou posouzeny všechny vlivy již konkrétních záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví. 

Dalším opatřením k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů působení předložené koncepce 

na životní prostředí a veřejné zdraví bude vhodný výběr projektů/aktivit pro naplnění plánovaných opatření.

Pro další zmírnění potenciálně negativních vlivů koncepce na životní prostředí a zdraví je nutné respektovat

především tyto podmínky a opatření:

 nové rozvojové záměry (plochy pro podnikání, bydlení, dopravní infrastruktura apod.) lokalizovat 

v souladu s územním plánem města a přednostně na zemědělskou půdu v nižších třídách ochrany, 

současně efektivněji využívat stávající nevyužívané plochy a areály.

 v rámci procesu územního plánování předcházet hlukovému znečištění a znečištění ovzduší 

vhodnou lokalizací rozvojových ploch a koridorů pro dopravu a výrobu mimo hustě osídlené 

lokality a následně realizovat vhodná opatření pro ochranu před znečištěním ovzduší a působení 

hluku (protihlukové stěny, pásy zeleně, technickoorganizační opatření apod.).  

 v oblasti odpadového hospodářství respektovat požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech, a to 

zejména hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou v § 9a tohoto zákona.

 v rámci nových rozvojových ploch současně vždy v rámci možností realizovat výsadby funkční 

zeleně včetně dřevinné vegetace. Tato opatření přispějí k ochraně před hlukem a záchytu 

znečišťujících látek a dále i k podpoře zásaku dešťových vod, zpomalení a snížení odtoku vod 

z území vod a zlepšení vodní bilance.

 při přípravě jednotlivých záměrů v dalších fázích (EIA, územní řízení) je nutno zohlednit také 

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, ať již přírodních nebo 

antropogenních (např. výskyt rorýsů a netopýrů na budovách v rámci rekonstrukcí).

 při realizaci rozvojových opatření respektovat a především vhodnou lokalizací a technickým 

řešením minimalizovat negativní zásahy do přírodně hodnotných lokalit, jako jsou ÚSES, VKP a 

maloplošně zvláště chráněná území. 

 při realizaci aktivit v oblasti odpadového hospodářství dodržovat hierarchii nakládání s odpady

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 v rámci rozvojových pro výrobu zajistit minimalizaci emisí znečišťujících látek do ovzduší s 

důrazem na tuhé znečišťující látky. 

 při rozvoji dopravní infrastruktury preferovat ekologicky šetrnější druhy dopravy.

10. POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A 

KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI 

PROVÁDĚNÍ KONCEPCE.
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Hlavním kritériem pro výběr projektů k realizaci bude konkrétní aktuální potřeba města a finanční a 

technické možnosti. Avšak při výběru a realizaci konkrétního projektu/aktivity v rámci jednotlivých opatření 

by mělo být zohledněno i environmentální hledisko. Pro tuto potřebu vyhodnocení environmentálních 

dopadů předkládaných a vybíraných projektů navrhujeme indikátory/kritéria stanovená pro jednotlivá 

opatření na základě stanovených referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

Indikátory (kritéria) mají formu otázky, na kterou lze odpovědět ano nebo ne anebo formu otázky, na kterou 

lze odpovědět číselným údajem. Na základě tohoto systému lze při porovnávání dvou nebo více projektů

vybrat projekt šetrnější k životnímu prostředí. Lze doporučit, aby použití environmentálních kritérií bylo

přiměřenou součástí posouzení každého projektu, u kterého lze předpokládat vlivy na životní prostředí (tj. ne 

u projektů bez územního průmětu a dalších), a aby při konečném výběru projektu mělo environmentální 

kritérium odpovídající váhu ve srovnání s ostatními kritérii (ekonomickými, technickými,

sociodemografickými atd.). Hodnocení aktivit/projektů dle environmentálních kritérií by mělo současně 

napomoci tomu, aby byly doporučeny k realizaci pouze ty projekty, které nebudou mít negativní vliv na 

životní prostředí. Hodnocení je zaměřeno na projekty/aktivity, které jsou součástí předkládané 

koncepce. 

V následujícím textu uvádíme přehled potenciálních navrhovaných indikátorů (kritérií - otázek) pro výběr 

aktivit/projektů:

 Pomůže projekt zlepšit ochranu povrchových a podzemních vod?

 Přispěje projekt ke zvýšení míry separace a využití odpadů?

 Přispívá projekt ke snížení spotřeby nebo lepšímu využití energie?

 Vede projekt k záboru půdního fondu v 1. nebo 2. třídě ochrany? Jak velkému?

 Přispívá projekt k ochraně zemědělské půdy před erozí?

 Využívá projekt plochy stávajících málo využívaných (nevyužívaných) areálů? Jak velké?

 Přispěje realizace projektu ke snížení emisí znečišťujících látek (především polétavého prachu) do 

ovzduší?

 Sníží se počet obyvatel exponovaných nadměrným hlukem, zejména z dopravy?

 Zlepší projekt ochranu před povodněmi v zájmovém území? 

11. STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU 
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Vlivy koncepce Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2014–2020 na veřejné zdraví byly hodnoceny současně s ostatními vlivy na životní prostředí.  V rámci 

hodnocení vlivů jednotlivých opatření – viz výše - nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy 

na lidské zdraví. Naopak u řady opatření se dají předpokládat kladné vlivy na veřejné zdraví, např. u opatření 

podporující rozvoj sociálních a zdravotnických služeb nebo sportu, ale také např. u opatření v oblasti 

dopravy.

12. VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
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Předložená koncepce „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro 

období 2014–2020“ obsahuje sedm priorit, které jsou rozpracovány do dílčích opatření. 

Předmětem posouzení byly nejvíce konkrétní záměry, tj. opatření, kdy v rámci jejich hodnocení byly 

zohledňovány i projekty uvedené v zásobníku projektů. Posouzení bylo provedeno ve vztahu k cílům 

životního prostředí, které byly navrženy s ohledem na požadavky metodiky pro posuzování koncepcí, dále na 

základě požadavků Státní politiky životního prostředí a dalších oborových koncepcí pro dané území a také na 

základě analýzy stavu životního prostředí v území. 

V rámci hodnocení nebyly zjištěny žádné potenciálně významné negativní vlivy na životní prostředí, naopak 

se dá předpokládat, že řada záměrů obsažených v koncepci bude mít kladný dopad na oblast životního 

prostředí a veřejné zdraví. 

Bylo identifikováno několik potenciálně mírných negativních vlivů, mezi které patří především zábory 

půdního fondu a částečně také vlivy na kvalitu ovzduší a potenciálně hlukové znečištění. Toto se týká 

zejména záměrů v oblasti dopravy, ploch pro podnikání nebo novou výstavbu apod. Tyto potenciálně 

negativní vlivy jsou řešené také na úrovni územního plánu a v navazujících řízeních, např. v rámci procesu 

EIA dle §zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nebyly také identifikovány žádné 

potenciálně významné negativní vlivy na veřejné zdraví. 

V rámci vyhodnocení jsou dále uvedeny monitorovací ukazatele (indikátory) pro další hodnocení působení 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, navržena opatření pro zmírnění negativních vlivů a stanovena 

kritéria, která by měla napomoci při budoucím výběru projektů.

13. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
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Dle závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Olomouckého kraje - Odboru životního prostředí a 

zemědělství - č.j. KUOK 77694/2014 – ze dne 22.8. 2014 k této koncepci vyplývá mimo jiné, že ke koncepci 

zaslaly svá vyjádření tyto subjekty:

 Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

 Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, 

 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova, 

 Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Olomouc, 

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územního pracoviště Přerov.

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

včetně jejich vypořádání jsou uvedeny v tabulce níže. 

Požadavek Vypořádání

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 – bez 

připomínek

 Oddělení ochrany přírody – orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu – bez připomínek

x

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a 

zemědělství

Oddělení ochrany životního prostředí – orgán odpadového hospodářství:

V kapitole 2.8 chybí v uvedených str. dokumentech Plán odpadového 

hospodářství ČR, Plán odpadového hospodářství Ol. kraje a Plán 

odpadového hospodářství města Přerova, 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.

Návrh koncepce zohledňuje požadavky 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

respektuje hierarchii nakládání s odpady 

stanovenou tímto zákonem.

Návrh koncepce předpokládá další rozvoj 

současného systému nakládání s odpady 

ve městě a reaguje na požadavky na 

omezení, respektive zákaz skládkování.

Připomínka byla akceptována a do 

vyhodnocení byl doplněn Plán 

odpadového hospodářství Olomouckého 

kraje a Studie nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem v Olomouckém 

kraji. POH města Přerova má oficiálně 

platnost v období 2006-2010 a obsahově 

je potřeba jej aktualizovat.

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a 

zemědělství

Oddělení ochrany přírody:

 stanovisko, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve 

 Koncepce byla posouzena 

v samostatné části dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. Nebyly identifikovány 

14. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE 

KONCEPCI Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ. 
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Požadavek Vypořádání

spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti 

 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).

 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).

významně negativní vlivy na 

soustavu Natura 2000.

 Připomínka akceptována a 

zapracována do textu vyhodnocení.

 Připomínka akceptována a 

zapracována do textu vyhodnocení.

Olomoucký kraj

 Bez připomínek 

x  

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.

Připomínky akceptovány a zapracovány 

do vyhodnocení a do návrhu koncepce.

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.

Připomínky akceptovány a zapracovány 

do vyhodnocení a do návrhu koncepce.

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územní pracoviště 

Přerov:

 Bez připomínek. 

x 

Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Olomouc:

 Bez připomínek.  

x
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Na základě předloženého vyhodnocení vlivů koncepce Strategický plán územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014–2020 na životní prostředí lze konstatovat, že nebyly 

identifikovány žádné významnější negativní vlivy této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které 

by znemožňovaly její schválení. To se týká jak celkového vyhodnocení koncepce, tak i vyhodnocení 

jednotlivých priorit a opatření.

Konkrétní míru vlivu na životní prostředí bude možné dále určit při hodnocení jednotlivých projektů při 

jejich přípravě. Toto bude řešeno v rámci výběru a přípravy konkrétních projektů, v rámci standardních 

procesů dle stavebního zákona (územní plán, územní řízení apod.) a ve vybraných případech rovněž dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a případně také podle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že předložená koncepce „Strategický plán 

územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020“ 

nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Na základě všech informací výše uvedených doporučujeme vydat následující stanovisko:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a 

779 11 Olomouc

V Olomouci, dne:         ………. 2014

Č.j.:           …………….

STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatel koncepce: Statutární město Přerov

Zpracovatel koncepce: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Zpracovatel vyhodnocení: Mgr. Zdeněk Frélich

autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí

autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na soustavu Natura 2000, dle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Průběh posuzování:

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 7. 2014 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a 

kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední desce Olomouckého kraje. Informace byla 

rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_OLK016K ) a 

zaslána samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce byla 

písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.

15. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA
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Na základě vyjádření doručených k Oznámení byl příslušným úřadem vydán dne 22. 8. 2014 Závěr 

zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu základních 

zákonných požadavků, daných §§ 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec, se zaměřením na 

aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. byl tento dokument 

zveřejněn.

Dne ............ 2014 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje předložen návrh koncepce „Strategický plán 

územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020“ (dále také koncepce), 

včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ve smyslu § 10f) citovaného 

zákona a současně dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů. 

Stručný popis koncepce:

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 bude 

představovat ucelenou koncepci usměrňující rozvoj města. Z hlediska obsahového je součástí strategického 

plánu města situační analýza (profil města), na základě ní je následně formulována rozvojové 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. 

Obsah návrhové části strategického plánu je následující:

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

 Priorita 3.3: Atraktivita města pro život 

Stručný popis posouzení: 

Vyhodnocení vlivů koncepce Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova 

pro období 2014–2020 na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 

zákona č. 100/2001 Sb. a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení. Pro posouzení byla využita 

metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, vytvořených na základě platných 

strategických dokumentů na regionální, národní i evropské úrovni, a to především porovnáváním možného 
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vlivu globálních a strategických cílů a opatření koncepce se stanovenými referenčními cíli ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví. 

Součástí vyhodnocení koncepce bylo také posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti soustavy Natura 2000 a stav jejich ochrany dle §§ 45h) a i) zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Posouzení vlivů Strategie na soustavu Natura 2000 bylo 

zpracováno autorizovanou osobou k provádění posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. 

Závěry vyhodnocení: 

„Na základě návrhu koncepce, Oznámení koncepce, závěru zjišťovacího řízení, Vyhodnocení koncepce 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (včetně 

vyhodnocení vlivů Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro 

období 2014–2020 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), vyjádření dotčených územně samosprávných 

celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti a veřejného projednání 

v y d á v á

Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný úřad podle § 21 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 

souhlasné stanovisko

k návrhu koncepce

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020

Souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 

města Přerova pro období 2014–2020 se vydává při dodržení následujících podmínek:

 nové rozvojové záměry (plochy pro podnikání, bydlení, dopravní infrastruktura apod.) lokalizovat 

v souladu s územním plánem města a přednostně na zemědělskou půdu v nižších třídách ochrany, 

současně efektivněji využívat stávající nevyužívané plochy a areály.

 v rámci procesu územního plánování předcházet hlukovému znečištění a znečištění ovzduší 

vhodnou lokalizací rozvojových ploch a koridorů pro dopravu a výrobu mimo hustě osídlené 

lokality a následně realizovat vhodná opatření pro ochranu před znečištěním ovzduší a působení 

hluku (protihlukové stěny, pásy zeleně, technickoorganizační opatření apod.).  

 v oblasti odpadového hospodářství respektovat požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech, a to 

zejména hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou v § 9a tohoto zákona.

 v rámci nových rozvojových ploch současně vždy v rámci možností realizovat výsadby funkční 

zeleně včetně dřevinné vegetace. Tato opatření přispějí k ochraně před hlukem a záchytu 

znečišťujících látek a dále i k podpoře zásaku dešťových vod, zpomalení a snížení odtoku vod 

z území vod a zlepšení vodní bilance.

 při přípravě jednotlivých záměrů v dalších fázích (EIA, územní řízení) je nutno zohlednit také 

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, ať již přírodních nebo 

antropogenních (např. výskyt rorýsů a netopýrů na budovách v rámci rekonstrukcí).
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 při realizaci rozvojových opatření respektovat a především vhodnou lokalizací a technickým 

řešením minimalizovat negativní zásahy do přírodně hodnotných lokalit, jako jsou ÚSES, VKP a 

maloplošně zvláště chráněná území. 

 při realizaci aktivit v oblasti odpadového hospodářství dodržovat hierarchii nakládání s odpady 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 v rámci rozvojových pro výrobu zajistit minimalizaci emisí znečišťujících látek do ovzduší s 

důrazem na tuhé znečišťující látky. 

 při rozvoji dopravní infrastruktury preferovat ekologicky šetrnější druhy dopravy.

Toto stanovisko není Rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 

znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani 

příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Datum vydání stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis ověřeného zástupce příslušného úřadu: 

Mgr. Radomír Studený

vedoucí oddělení integrované prevence

odboru životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Olomouckého kraje
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 KÚ Olomouckého kraje (2014): 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 ze dne 22.8.2014

 MMR (2013): Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020

 MMR (2014): Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020

 MŽP: Metodika posuzování vlivu regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí

 MŽP (2012): Státní politika životního prostředí České republiky na období 2012 – 2020

 MŽP (1998, aktualizace 2009): Státní program ochrany přírody a krajiny ČR

 MŽP (2005): Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR

 Statutární město Přerov (2014): Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 

města Přerova pro období 2014–2020  

 Statutární město Přerov (2005): Plán odpadového hospodářství města Přerova na období 2006-2010

 MŽP (2007): Národní program snižování emisí

 MZČR (2006): Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR

 Olomoucký kraj (2004): Koncepce ochrany přírody a krajiny Olomouckého kraje

 Olomoucký kraj (2004): Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje

 Olomoucký kraj (2009): Studie nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Olomouckém kraji

 Olomoucký kraj (2007): Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje

 Olomoucký kraj (2012): Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje

 Povodí Moravy, s.p. (2009): Plán oblasti povodí Moravy

 Rada vlády pro udržitelný rozvoj (2004): Strategie udržitelného rozvoje České republiky, Praha

 Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 www.czso.cz  

 www.chmi.cz

 www.kr-olomoucky.cz

 www.mapy.cz

 www.mzp.cz

 www.natura2000.cz

 www.nature.cz

 www.portal.nature.cz    
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