
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 24783/2015 Olomouc 11. 3. 2015
SpZn: KÚOK/66649/2015/OŽPZ/7149
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová
Tel.: 585 508 624
E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz

             Dle rozdělovníku

STANOVISKO

podle § 10g 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

k návrhu koncepce

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

Předkladatel koncepce:      Statutární město Přerov
Zpracovatel koncepce:       Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Zpracovatel posouzení: Mgr. Zdeněk Frélich 

(autorizovaná osoba ke zpracování vyhodnocení ve smyslu § 19 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, č.j.: 39949/ENV/14;
autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na soustavu Natura 2000, 
dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č.j.: 
73460/ENV/14)

Stručný popis koncepce:

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2014 - 2020 představuje ucelenou koncepci usměrňující rozvoj města. Z hlediska 
obsahového je součástí strategického plánu města situační analýza (profil města), na 
základě ní je následně formulována rozvojová vize, cíle rozvoje, prioritní osy, priority          
a opatření k naplnění těchto priorit. Strategický plán bude jedním ze základních dokumentů 
spoluvytvářejícím rozvoj města v následném období do roku 2020, v některých dílčích 
oblastech pravděpodobně i delším.
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
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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

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

Průběh posuzování:

Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán dle § 22 
písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dne 11. 7. 2014 oznámení 
koncepce „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova 
pro období 2014 - 2020“, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 k výše citovanému zákonu. 
Dne 18. 7. 2014 bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 10d citovaného zákona, zveřejněním 
informace o oznámení koncepce na úřední desce krajského úřadu. Informace o oznámení 
koncepce byla rovněž zveřejněna na úřední desce Statutárního města Přerova                   
a v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_OLK016K). 
Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům, do jejichž 
správního území zasahuje zájmové území předkládané koncepce.

Zjišťovací řízení bylo ukončeno závěrem dne 22. 8. 2014 pod č.j.: KUOK 77694/2014 
s konstatováním, že koncepce bude dále posuzována podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a to vzhledem ke skutečnosti, že koncepce naplňuje dikci ustanovení       
§ 10a odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad 
v závěru zjišťovacího řízení upřesnil obsah a rozsah „Vyhodnocení vlivů koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví“ (dále jen „vyhodnocení vlivů koncepce“), které 
požadoval zpracovat dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Součástí vyhodnocení bylo také „Vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti“ postupem podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody             
a krajiny“).

Návrh koncepce, včetně „Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví“, spolu s „Vyhodnocením vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti“, byly předloženy krajskému úřadu dne 9. 12. 2014. Dokumentace byla následně 
rozeslána dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, 
informace o návrhu koncepce byla zveřejněna dle § 16 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí na úřední desce krajského úřadu, na úřední desce Statutárního města 
Přerova a dále v Informačním systému SEA.

Předkladatel koncepce zajistil konání veřejného projednání koncepce, včetně vyhodnocení
vlivů koncepce, které se uskutečnilo dne 24. 2. 2015 v 16:30 hodin ve velkém sále 
Městského domu, Kratochvílova 1, Přerov. Zápis z veřejného projednání obdržel krajský 
úřad dne 2. 3. 2015.
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Stručný popis posuzování:

Vyhodnocení vlivů koncepce bylo provedeno v souladu s požadavky zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona a dále dle 
požadavků na jeho rozsah a obsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení, vydaného dle 
§ 10d tohoto zákona. 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 vlivu 
globálních a strategických cílů a opatření koncepce se stanovenými referenčními cíli 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Ze závěru vyhodnocení vlivů koncepce 
vyplynulo, že koncepce nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí       
a veřejné zdraví.

Součástí vyhodnocení vlivů koncepce bylo také posouzení vlivů koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a stav jejich ochrany dle §§ 45 h)   
a i) zákona o ochraně přírody a krajiny. Posouzení bylo zpracováno v souladu 
s „Metodikou hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“. Ve „Vyhodnocení vlivů 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“ je uvedeno: „U některých 
opatření nelze vyloučit potenciální vliv na soustavu Natura 2000. Může se jednat               
o podporu podnikání, opatření směřující k rozvoji cestovního ruchu a rekreace, dopravní 
opatření, rozvoj environmentální infrastruktury apod. Konkrétní míra a působení 
(pozitivní/negativní) těchto vlivů není jednoznačně identifikovatelná, ale na základě 
posouzení můžeme předpokládat, že i tyto potenciální vlivy, na které bylo upozorněno, 
budou minimální, případně budou vyřešeny v rámci standardního procesu tvorby 
územního plánu a jeho posouzení z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 nebo na 
úrovni posouzení konkrétního záměru dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto 
však bude řešeno v navazujících řízeních nebo na úrovni územního plánování. Na 
základě výše uvedených skutečností lze jednoznačně konstatovat, že předložená 
koncepce ani jednotlivá opatření v ní uvedená nebudou mít významně negativní vliv 
na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
v rámci soustavy Natura 2000.“

Souhrnné vypořádání připomínek:

K návrhu koncepce dle § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla 
krajskému úřadu v zákonné lhůtě doručena vyjádření celkem 8 dotčených správních úřadů 
a územních samosprávných celků: Olomouckého kraje; Statutárního města Přerova; 
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje; Odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova; Krajské hygienické 
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územního pracoviště Přerov; České 
inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc; Povodí Moravy                 
a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.
Připomínky a jejich vypořádání jsou ve stanovisku zohledněny a budou 
respektovány ve schválené koncepci. Ze strany veřejnosti nebyly obdrženy žádné 
připomínky.

 Olomoucký kraj; Statutární město Přerov; Odbor stavebního úřadu                  
a životního prostředí Magistrátu města Přerova; Česká inspekce životního 
prostředí - oblastní inspektorát Olomouce; Krajská hygienická stanice 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územní pracoviště Přerov; Povodí 
Moravy – bez připomínek.
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 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení lesnictví; oddělení vodního hospodářství; oddělení ochrany životního 
prostředí (orgán ochrany ovzduší; orgán odpadového hospodářství); oddělení 
ochrany přírody (orgán ochrany zemědělského půdního fondu; orgán ochrany 
přírody) – bez připomínek.

Oddělení ochrany přírody

Souhlasí s výsledky „Vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti“, tj. že „předložená koncepce ani jednotlivá opatření v ní uvedená nebudou mít 
významně negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit      
a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000“. Pro předcházení a zmírnění 
potenciálně negativních vlivů je nutno dodržovat následující:

- U budoucích záměrů, kdy nebude stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen možný 
významný vliv na soustavu Natura 2000, posoudit dané záměry v rámci samostatného 
posouzení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Při lokalizaci rozvojových záměrů respektovat podmínky ochrany předmětů ochrany       

a celistvost lokalit soustavy Natura 2000, tj. konkrétně EVL Bečva - Žebračka                    

a v odůvodněných případech také EVL Morava - Chropyňský luh.

- Při realizaci protipovodňových opatření v rámci toku řeky Bečvy zohledňovat požadavky 
ochrany EVL Bečva - Žebračka, minimalizovat negativní zásahy do stanovišť předmětů 
ochrany vázaných na vodní tok a preferovat dle možností přírodě bližší způsoby úprav 
vodních toků.

Podmínky budou zapracovány do koncepce a respektovány – viz podmínky stanoviska.

 Národní památkový ústav

V příloze č. 3 je uveden úplný seznam nemovitých kulturních památek ve městě Přerov, 
přičemž jsou zcela opomenuta jeho plošně památkově chráněná území: jedná se              
o Městskou památkovou zónu Přerova, ochranné pásmo Městské památkové zóny 
Přerova, ochranné pásmo kulturní památky parku Michalov v Přerově a o ochranné pásmo 
nemovitých kulturních památek v Čekyni. Národní památkový ústav požaduje jejich 
doplnění.

Požadavky budou zapracovány do koncepce a respektovány – viz podmínky stanoviska.

Závěry posuzování:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
orgán podle § 21 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě 
návrhu koncepce, vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených 
správních úřadů, „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví“, „Vyhodnocení
vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“ a veřejného projednání 
vydává
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SOUHLASNÉ STANOVISKO

k návrhu koncepce

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

za dodržení následujících podmínek:

1) 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.

2) 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, výsadba 
funkční zeleně včetně dřevinné vegetace, technickoorganizační opatření apod.).

3) V oblasti odpadového hospodářství respektovat požadavky zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, a to zejména hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou 
v § 9a tohoto zákona.

4) U budoucích záměrů, kdy nebude stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen 
možný významný vliv na soustavu Natura 2000, posoudit dané záměry v rámci 
samostatného posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody        
a krajiny. Při lokalizaci rozvojových záměrů respektovat podmínky ochrany 
předmětů ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000, tj. konkrétně EVL 
Bečva - Žebračka a v odůvodněných případech také EVL Morava - Chropyňský 
luh.

5) Při realizaci protipovodňových opatření v rámci toku řeky Bečvy zohledňovat 
požadavky ochrany EVL Bečva - Žebračka, minimalizovat negativní zásahy do 
stanovišť předmětů ochrany vázaných na vodní tok a preferovat dle možností 
přírodě bližší způsoby úprav vodních toků.

6) Při přípravě jednotlivých záměrů v dalších fázích (EIA, územní řízení) je nutno 
zohlednit také výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, 
až již přírodních nebo antropogenních (např. výskyt rorýsů a netopýrů na budovách 
v rámci rekonstrukcí).

7) 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.

8) Respektovat ochranná pásma kulturních památek na území města Přerova.

9) Při rozvoji dopravní infrastruktury preferovat ekologicky šetrnější druhy dopravy.

Krajský úřad upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat podle § 10g odst. 4 
a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Krajský úřad dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů 
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí           
z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dotčené Statutární město Přerov žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí o zveřejnění stanoviska na úřední desce a nejméně ještě jedním   
v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí dotčené Statutární město Přerov o zaslání písemného vyrozumění o dni 
vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního 
prostředí a zemědělství. Toto vyrozumění může být zasláno také elektronicky na 
emailovou adresu: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz.

Do stanoviska lze nahlédnout na internetové adrese Krajského úřadu Olomouckého kraje 
http://www.kr-olomoucky.cz a v Informačním systému SEA na internetových stránkách 
CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_OLK016K).

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence

Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová
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Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky

Olomoucký kraj - zde
Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov

Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 
11 Přerov 2
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 
Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správy CHKO 
Litovelské Pomoraví, Husova 906/5, 784 01 Litovel
Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 410/25, 
771 00 Olomouc

Předkladatel
Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov

Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 
Praha 10
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc


