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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 4.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Radek Pospíšilík, člen Rady města Přerova

Navrhovatel: Výbor pro místní části, Výbor pro místní části

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název návrhu:

Návrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí návrh na provedení studie proveditelnosti k přebudování suchého poldru na 
parcele 1193 a 1194 v k.ú. Újezdec na vodní plochu při zachování retenčních schopností 
nádrže,

2. bere na vědomí návrh na provedení studie proveditelnosti na revitalizaci rybníků v Přerově 
Předmostí dle přílohy s cílem vytvořen vodní hladiny v kombinaci se zachováním suché 
plochy s chráněnými rostlinami a živočichy.

3. ukládá Radě města Přerova zabezpečit provedení uvedených studií.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko MV Předmostí

Výbor místní části Předmostí na svém 7. Jednání konaném 13.10.2015 podpořil záměr, stejně jako již 
několikrát v minulosti, realizovat projekt revitalizace rybníků v Předmostí. Doporučuje pokračovat v 
další přípravě tohoto záměru (vypracování studie proveditelnosti). 

Stanovisko MV Újezdec

V místní části Újezdec se nachází tzv. suchý poldr.  Místní výbor začlenil do priorit pro investice v 
místní části přebudování tohoto suchého poldru na vodní plochu. Představa o přebudování je taková, 
že stávající dno poldru by bylo hladinou vodní plochy (aby zůstala zachována původní funkčnost 
poldru) a bylo by provedeno prohloubení a  výstavba nepropustného dna. Také by bylo nutné změnit 
trvalý přítok. Suchý poldr se rozkládá na p.č.1193 ( plocha 5067 m2) a p.č.1194 (plocha 2137 m2) k.ú. 



Újezdec. Dle  místních znalostí se zde nacházel pramen, který byl narušen při budování poldru,  a dále 
je tam navedena voda stékající z okolních kopců, kdy se jedná o trvalý přítok, asi z meliorace, který je 
nyní vyveden před hráz suchého poldru. 
Místní výbor Újezdec s ohledem ke  změnám klimatu, kdy je předpoklad do budoucna, že současný 
nedostatek vody v krajině se bude i nadále zvyšovat, navrhuje  výše uvedené přebudování jako 
možnost pro lepší udržitelnost vody v krajině. V současné době se v místní části nenachází žádné 
takové vodní plochy. Ke zbudování navrhujeme využití dotačních titulů k tomu určených a v 
budoucnu určitě vypsaných jak jednotlivými ministerstvy tak Evroskou unií. Bez studie 
proveditelnosti a následně zhotovení projektu v časovém předstihu by mohlo dojít k časové tísni v 
případě možnosti čerpání dotačních titulů nebo by se to nestihlo. Místní výbor tedy navrhuje, aby 
případná realizace byla prováděna výhradně v případě možnosti čerpání dotací.  
Místní výbor Újezdec  navrhuje Zastupitelstvu města Přerova schválení zadání studie proveditelnosti. 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:

Odbor se již v roce 2007 vyjadřoval k záměru převodu pozemků p.č. 6492/1 a 6492/2, k.ú. Přerov, do 
Českého rybářského svazu, MO Přerov, a to se záměrem vybudovat vodní plochu pro sportovní 
rybaření. Již tehdy se odbor (ve stručnosti) vyjádřil takto:
„Pozemky, které jsou předmětem žádosti, se nacházejí vpravo od silnice Přerov – Dluhonice v 
lokalitě, která se vyznačuje vysokým stavem hladiny podzemní vody a několika prameny vyvěrajícími 
pod úpatím svahu. Tomu stavu odpovídá fytocenologie lokality. Kromě již stávajícího rybníka je 
lokalita pokrytá bažinatou rákosinou, která přechází do lužního lesa (měkký luh). Protéká jí bažinatý 
potůček. Lokalita je dle územního plánu součástí územního systému ekologické stability (biocentrum 
– mokřadní a lužní společenstva) a zároveň dle § 3 platného znění zákona č. 114/1992 Sb. významným 
krajinným prvkem. Dle průzkumu obojživelníků, plazů a vážek z roku 2003 se v lokalitě vyskytuje 19 
zástupců řádu vážky a 6 zástupců obojživelníků a plazů; z toho patří 3 druhy k ohroženým a 6 druhů k 
silně ohroženým živočichům. Z jiných druhů živočichů, jejichž výskyt nebyl předmětem průzkumu, 
stojí za pozornost ohrožený druh dravce – moták pochop. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
orgán ochrany přírody upozornil, že v případě zamýšlené činnosti v dané lokalitě bude nutno 
vypracovat komplexní biologický průzkum (fauna i flora) a také průzkum hydrologický. Výsledek 
obou průzkumů by měl být rozhodující pro posouzení možnosti a vhodnosti záměr realizovat.“
Předložený materiál ideově navazuje na výše uvedený záměr s tím, že sice formálně akcentuje význam 
zájmy ochrany přírody, nicméně dotčené území hodnotí jako neudržované, zanedbané a revitalizace 
hodné. Z hlediska ochrany přírody je však třeba ocenit především existenci různých typů přírodě 
blízkých vodních ekosystémů, které mohly vzniknout právě jen díky absenci „lidské péče“. To však 
neznamená, že by uvedená lokalita nutně musela být zakonzervována ve svém vývoji a dále nedotčena 
ve prospěch širšího využití veřejností. Tento názor sdílí i pracovní skupina Komise životního 
prostředí, která byla pro účel posouzení záměru vytvořena.
Odbor si je vědom toho, že lokalita není jen významným prvkem ekologické stability krajiny, ale že 
potenciál jejího využití může být mnohem širší. Zpřístupnění této lokality občanům zcela jistě zvýší 
atraktivitu sídliště Předmostí i celého města. Způsob a rozsah úprav a využití lokality (úprava 
přítokových poměrů podzemních vod, vybudování menších vodních ploch na místě původního 
pernštejnského rybníka pro sportovní rybaření, v lužním porostu vyhloubení nových tůní pro zvýšení 
ekologické rozmanitosti, založení pěších komunikací, naučných stezek seznamujících s přírodou i 
historií…) může stanovit až studie proveditelnosti, nikoliv však primárně zaměřená na revitalizaci 
rybníka, ale na celý komplex sousedících ekosystémů, včetně (odbor i pracovní skupina toto 
doporučují) v současné době podmáčených polí jižně od lokality (např. s možným využitím pro sport a 
rekreaci). Tomu musí předcházet podrobné biologické hodnocení a hydrogeologický průzkum (např. 
pouhá revitalizace rybníka může, zdánlivě paradoxně, způsobit deficit vody v celé lokalitě).



Důvodová zpráva:

Výbor pro místní části se v průběhu roku zabýval také záměrem na zřízení rybníků v místních 
částech.V příloze jsou uvedené podkladové materiály, na které se také odvolává návrh usnesení. 

Předseda výboru záměr předjednával na odboru životního prostředí. S nutností řešit zadržování vody v 
krajině na odboru souhlasí, ale na dotčeném území se předpokládá výskyt chráněných druhů živočichů 
a rostlin, realizací rybníků by tyto formy na dotčeném území pravděpodobně zanikly. Cílem je vytvořit 
prostředí vodní hladiny se zachováním chráněných forem života. Na výboru proběhla k záměru 
diskuse, prodebatovaly se propustky, dopravní řešení v lokalitě, prameny, potřeba zadržování vody v 
krajině s ohledem na celkovou situaci s vodou. 

Na základě projednání výbor hlasoval o předloženém návrhu:

Usnesení č.: VMČ/8/19/2015
Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu 
1. provedení studie proveditelnosti k přebudování suchého poldru na parcele 1193 a 1194 v k.ú. 

Újezdec na vodní plochu při zachování retenčních schopností nádrže,
2. provedení studie proveditelnosti na revitalizaci rybníků v Přerově Předmostí dle přílohy s cílem 

vytvořen vodní hladiny v kombinaci se zachováním suché plochy s chráněnými rostlinami a 
živočichy.

Přítomno bylo 9 členů s právem hlasovat. Výsledky hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0. Návrh byl 
přijat.

Bylo dohodnuto, že do materiálu do zastupitelstva bude doplněno stanovisko MV Předmostí a 
Újezdec.


