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Požadavky dotčených orgánů Navrhovaný způsob řešení

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí
č.j.: MMPr/133198/2015/STAV/ZP/Eh, 22.10.2015
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí, jako orgán státní správy dle úst. §7 
odst.2; §61 odst. l písm. a) b) c); §§ 64 a 66 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v souladu s §§71,76 a 77 zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, jako příslušný orgán dle § 79 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný 
orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči vydává vyjádření:
Výše uvedené orgány státní správy nemají proti návrhu 
zadání změny č. 5 ÚP města Přerova zásadních námitek.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství
č.j.: KUOK 95872/2015, 26.10.2015
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality 
soustavy Nátura 2000
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon"), po posouzení koncepce 
„Návrh zadání 5. změny územního plánu města Přerov" 
vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
Předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Zdůvodnění:
Cílem 5. změny územního plánu města Přerov je záměr 
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na 
výstavbu nového areálu územního odboru a centrální 
požární stanice v Přerově na pozemcích p. č. 826, 827/1, 
828/1 a 828/2 v k.ú. Újezdec u Přerova. V okolí záměru se 
nenachází žádné lokality soustavy Nátura 2000. Nejblíže 
ležící evropsky významná lokalita je asi 3 km vzdálený 
okraj rozsáhlé EVL CZ0714082 Bečva - Žebračka se 
smíšenými předměty ochrany (biotopy i druhy - smíšené 
luzní lesy, hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub 
tupý). Po bližším seznámení se s obsahem posuzované 
koncepce orgán ochrany přírody došel k závěru, že 

. 



5. změna Územního plánu města Přerova 
                                                                                                                                                                     vyhodnocení projednání návrhu zadání

3/5

vzhledem k charakteru koncepce, je možné významný 
negativní vliv této koncepce na celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí ve správní oblasti 
krajského úřadu vyloučit.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a 
silničního hospodářství
č.j. KUOK 98607/2015. 5.11.2015
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a 
silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad"), obdržel 
dne 19. 10. 2015 Vaše Oznámení o zahájení projednávání 
Návrhu zadání 5. změny Územního plánu města Přerova.
Z předloženého zádní vyplynulo, že účelem a důvodem 
pořízení předmětné změny územního plánu je záměr 
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 
vystavět nový areál územního odboru a centrální požární 
stanice v Přerově na pozemcích p. č. 826, 827/1, 828/1 a 
828/2 v k. ú. Újezdec u Přerova. Návrh zadání uvedené 
změny nestanoví žádné požadavky na koncepci veřejné 
infrastruktury, tj. žádné požadavky na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn.
Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska 
řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, své požadavky na obsah zadání 5. 
změny územního plánu města Přerova neuplatňuje.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní 
pracoviště Přerov
č.j.: KHSOC/24957/2015/PR/HOK, 4.11.2015
Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru 
rozvoje ze dne 19.10.2015, č.j.: MMPr/132026/2015 o 
uplatnění stanoviska k návrhu územně plánovací 
dokumentace -návrh zadání 5. změny Územního plánu 
města Přerova, posoudila Krajská hygienická stanice 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, věcně a místně 
příslušná podle § 82 odst. l, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako 
dotčený správní úřad ve smyslu §82 odst. 2 písm. j), v 
souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, předložený návrh zadání 5. 
změny Územního plánu města Přerova.
Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu 
zadání 5. změny Územního plánu města Přerova, 
dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a jeho 
prováděcími předpisy, vydává Krajská hygienická stanice 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci toto stanovisko: 
S předloženým návrhem zadání 5. změny Územního plánu 
města Přerova, orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí.
Odůvodnění:
V současné době je účinný Územní plán města Přerova po 
1. změně. Změny územního plánu č. 2, 3 a 4 jsou ve fázi 
pořizování návrhu dokumentace. O pořízení 5. změny 
Územního plánu města Přerova rozhodlo Zastupitelstvo 
města Přerova svým usnesením č. 300/10/6/2015 dne 
12.10.2015.
Účel a důvod pořízení změny:
Záměr Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 
- výstavby nového areálu územního odboru a centrální 
požární stanice v Přerově na pozemcích p.č. 826, 827/1, 
828/1 a 828/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany 
veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující 
dokumenty :
- Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání 5. 

změny Územního plánu města Přerova
- Textové podklady návrhu zadání 5. změny Územního 

plánu města Přerova, zpracoval Magistrát města Přerova, 
Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení 
územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 
10/2015

Ministerstvo obrany, sekce majetková a ekonomická
č.j.: MOCR 16826-1/2015 – 6440, 29.10.2015
Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona 
č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v 
platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na 
teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, 
Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské 
Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, 
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, 
Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení 
výše uvedené akce.
Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany 
územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a 
majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu 
zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referent 
společné státní správy a samosprávy Oddělení ochrany 
územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a 
majetkové Ministerstva obrany Marie ŠLÉZAROVÁ na 
základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze 
dne 5. ledna 2015 ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 
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Sb., nemá požadavky na obsah změny územního plánu. 
Záměry na provedení změn v území nejsou v rozporu se 
zájmy Ministerstva obrany.

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní 
odbor Přerov, Dopravní inspektorát
č.j.: KRPM-1964-419/ČJ-2015-140806, 3.11.2015
Dopravní inspektorát územního odboru Přerov Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje, vykonávající státní 
správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích dle ustanovení § 1 zákona č. 
12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích nemá námitek ke zpracovanému 
návrhu zadání 5. změny Územního plánu města Přerova.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje
č.j.: KÚOK 98736/2015, 9.11.2015
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, dle 
úst. §47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve 
znění pozdějších úprav, obdržel dne 19.10.2015 návrh 
zadání změny č. 5 územního plánu města Přerova a 
oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 5 územního 
plánu města Přerova. Krajský úřad Olomouckého kraje, 
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a 
stavebního řádu, jako příslušný nadřízený orgán územního 
plánování dle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších úprav, vydává toto sdělení.
K uvedenému návrhu zadání uplatňujeme tyto 
požadavky, nutno respektovat:
-   Politiku územního rozvoje ČR (PÚR) schválenou ve 
znění pozdějších aktualizací;
-  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané 
usnesením UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého 
kraje dne 22. 2. 2008 ve znění pozdějších aktualizací;
- platné územně plánovací dokumentace sousedních obcí a 
koordinováno s nimi funkční a prostorové využití řešeného 
území (veřejná infrastruktura nadmístního významu, 
skladebné části ÚSES apod.),

Řešení změny č. 5 ÚPm Přerova 
není v rozporu s uvedenými 
nadřazenými dokumentacemi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
přeložení sídla infrastruktury 
nadmístního významu v rámci 
města do 2 km, nebyly sousední 
obce obesílány. Nemá vliv na 
územně plánovací dokumentace 
sousedních obcí.

Požadavky veřejnosti Navrhovaný způsob řešení

Požadavky veřejnosti nebyly uplatněny.


