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Požadavky dotčených orgánů Navrhovaný způsob řešení

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí
č.j.: MMPr/154517/2015/STAV/ZP/Eh, 9.12.2015
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 1076817/2015, 9.12.2015
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality 
soustavy Natura 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 6. 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 6. změny územního plánu města Přerov je záměr 
společnosti EMOS spol s r.o. realizovat dostavbu prodejního 
a skladového areálu na ulici Lipnická - rozšířit svůj objekt na 
pozemku p. č. 6752/1 a 6752/32 v k. ú. Přerov. Požadovaná 
část pozemku p. č. 6752/1 je součástí vymezené plochy 
krajinné zeleně a s částí p. č. 6752/32 leží v ochranném 
pásmu NPR Žebračka. V těsné blízkosti záměru se nachází 
okraj rozsáhlé lokality soustavy Natura 2000 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 vzhledem k charakteru koncepce, 
je možné významný negativní vliv této koncepce na příznivý 
stav předmětů ochrany této nebo jiné evropsky významné 
lokality a ptačích oblastí a jejich celistvost, ve správní oblasti 
krajského úřadu vyloučit.

. 
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Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a 
silničního hospodářství
č.j. KUOK 109184/2015, 14.12.2015
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 1. 12. 
2015 Vaše Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání 
6. změny Územního plánu města Přerova. 
Účelem a důvodem pořízení předmětné změny územního 
plánu je záměr společnosti EMOS spol. s r.o. rozšířit svůj 
objekt na pozemku p. č. 6752/1 a 6752/32 v k. ú. Přerov. -
„Dostavba prodejního a skladového areálu společnosti 
EMOS, Lipnická ul., Přerov" - Požadovaná část pozemku p. 
č. 6752/1 je součástí vymezené plochy krajinné zeleně a s 
částí p. č. 6752/32 leží v ochranném pásmu NPR Žebračka. 
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na 
prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích 
změn, předložené zadání nestanoví. 
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 6. změny územního 
plánu města Přerova neuplatňuje. 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní 
pracoviště Přerov
č.j.: KHSOC/28837/2015/PR/HOK, 9.12.2015
Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru 
rozvoje ze dne 19.10.2015, č.j.: MMPr/153522/2015 o 
uplatnění stanoviska k návrhu územně plánovací 
dokumentace - návrh zadání 6. změny Územního plánu města 
Přerova, posoudila Krajská hygienická stanice Olomouckého 
kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc, územní 
pracoviště Přerov, Dvořákova 75, Přerov, (dále jen KHS), 
věcně a místně příslušná podle § 82 odst. l, 2 písm. j) 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 6. změny 
Územního plánu města Přerova.
Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu zadání 
6. 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 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 6. změny Územního plánu 
města Přerova, orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí.
Odůvodnění: V současné době je účinný zemní plán města 
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Přerova po l. změně. Změny územního plánu č. 2, 3, 4 a 5 
jsou ve fázi pořizování návrhu dokumentace.
O pořízení 6. změny Územního plánu města Přerova rozhodlo 
Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 
321/1/6/2015 dne 16.11.2015.
Účel a důvod pořízení změny: Společnost EMOS spol. s r.o. 
má záměr realizovat záměr „Dostavba prodejního a 
skladového areálu společnosti EMOS, Lipnická úl., Přerov" -
rozšířit svůj objekt na pozemku p.č. 6752/1 a 6752/32 v k.ú. 
Přerov. Požadovaná část pozemku p.č. 6752/1 je součástí 
vymezené plochy krajinné zeleně a s částí p.č. 6752/32 leží v 
ochranném pásmu NPR Žebračka.
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany 
veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující 
dokumenty :
- Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání 6. 
změny Územního plánu města Přerova
- Textové podklady návrhu zadání 6. změny Územního 
plánu města Přerova, zpracoval Magistrát města Přerova, 
Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního 
plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 11/2015

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní 
odbor Přerov
Bez stanoviska.

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné 
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
č.j.: 01681/LM/15, 30.12.2015
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále “AOPK ČR”) 
jako dotčený orgán (ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů - dále „stavební zákon“), věcně a místně 
příslušný na území národní přírodní rezervace (dále „NPR“) 
Žebračka a jejího ochranného pásma (podle § 75 odst. 1 písm. 
e/ ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů - dále „zákon o 
ochraně přírody“) uplatňuje požadavky (podle § 47 odst. 2 
stavebního zákona) k obsahu dokumentace „Návrh Zadání 6. 
změny Územního plánu města Přerova“ (pořizovatel: 
Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického 
rozvoje, datum zpracování: listopad 2015) v následujícím 
rozsahu: Požadavky k bodu B.a)1.: 
1. Požadavek k návrhu na změnu prostorového 
uspořádání ploch: Navrženou změnu plochy krajinné zeleně 
(Z) na plochu smíšenou občanského vybavení (VS) na části 
pozemku p. č. 6752/1 v k. ú. Přerov lze provést jen za 
předpokladu změny plochy smíšené občanského vybavení 
(VS) na plochu krajinné zeleně (Z) na části pozemku p. č. 
6752/32 v k. ú. Přerov (podle mapy v příloze návrhu zadání 
změny ÚP). AOPK ČR podmiňuje souhlas k první výše 
uvedené změně způsobu využití plochy provedením změny 
druhé. 
Zdůvodnění: 

Grafická příloha zadání změny  
respektuje požadavek na úpravu 
rozsahu funkčních ploch 
předprojednaný s žadatelem a 
definovaný v předběžném 
vyjádření SCHKO AOPK č.j. 
01358/LM/15 ze dne 20.10.2015
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- Dotčené zájmy OP: zejména OP NPR Žebračka (§ 37 
ZOPK, vyhláška č. 265/2007 Sb.), RBC ÚSES Žebračka (§ 3 
odst. 1 písm. a/ ZOPK, § 1 a § 6 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
ZÚR Olomouckého kraje, ÚP města Přerova), VKP-údolní 
niva (§ 3 odst. 1 písm. b/ ZOPK, záplavové území pro Q100), 
krajinný ráz (§ 12 odst. 1 ZOPK).
- Požadavek vychází z těchto legislativních limitů: § 37 odst. 
1 ZOPK (poslání ochranných pásem zvláště chráněných 
území), § 12 ZOPK (ochrana krajinného rázu), § 4 odst. 2 
ZOPK (ochrana VKP), § 4 odst. 1 ZOPK (povinnosti při 
ochraně ÚSES).
- Stav ploch: převážně travní porosty, v areálu společnosti 
EMOS s výsadbami dřevin přirozené druhové skladby. Obě 
plochy plní funkci krajinné zeleně. 
- Změna ÚP je pořizována za účelem realizace záměru 
společnosti EMOS „Dostavba prodejního a skladového 
areálu společnosti EMOS, Lipnická ul., Přerov“ na 
pozemcích p. č. 6752/1 a 6752/32 v k. ú. Přerov. Cílem 
požadavku AOPK ČR je prostřednictvím nástrojů územního 
plánování zajistit trvalé zachování odstupu (cca 40-50 m) 
stávající provozní budovy, její případné přístavby i parkoviště 
od hranice NPR Žebračka (resp. EVL Bečva-Žebračka) a 
předcházet tak působení negativních vlivů spojených s 
případnou novou výstavbou a s užíváním staveb na 
ekosystémy, které jsou předmětem ochrany NPR a EVL nebo 
na dílčí složky těchto ekosystémů. Současně jde o opatření 
nezbytné ke zmírnění negativního vlivu hmotově objemné 
stavby na krajinný ráz řešeného prostoru (místa). Zachování 
ploch s funkcí krajinné zeleně v okolí stavby bude jednou ze 
zásadních podmínek vydání případných souhlasů AOPK ČR 
(podle § 37 odst. 2 ZOPK a § 12 odst. 2 ZOPK) k vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro dostavbu 
objektu v zamýšleném rozsahu. 
2. Požadavek na změnu průběhu hranice zastavěného území: 
Vyjmout v ÚP část pozemku p. č. 6752/1 v k. ú. Přerov, která 
má být ponechána v ploše krajinné zeleně (viz výše 
požadavek č. 1) ze zastavěného území (ve smyslu § 2 odst. 1 
písm.d/ stavebního zákona) a vymezit ji nově jako 
nezastavěné území (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f/ stavebního 
zákona). Stejný postup zároveň uplatnit v případě 
navazujících pozemků p. č. 510/2, 510/7, 510/8, 515/1 a 
515/2 v k. ú. Předmostí zařazených v ÚP rovněž do plochy 
krajinné zeleně (Z). 
Zdůvodnění: 
- Dotčené zájmy OP: zejména OP NPR Žebračka (§ 37 
ZOPK, vyhláška č. 265/2007 Sb.), RBC ÚSES Žebračka (§ 3 
odst. 1 písm. a/ ZOPK, § 1 a § 6 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
ZÚR Olomouckého kraje, ÚP města Přerova), VKP-údolní 
niva (§ 3 odst. 1 písm. b/ ZOPK, záplavové území pro Q100), 
krajinný ráz (§ 12 odst. 1 ZOPK). 
- Požadavek vychází z těchto legislativních limitů: § 37 odst. 
1 ZOPK (poslání ochranných pásem zvláště chráněných 
území), § 12 ZOPK (ochrana krajinného rázu), § 4 odst. 2 
ZOPK (ochrana VKP), § 4 odst. 1 ZOPK (povinnosti při 
ochraně ÚSES). 

Úprava vymezení zastavěného 
území bude předmětem zhotovení 
dokumentace změny při 
respektování § 58 (definuje 
zastavěné území) stavebního 
zákona.
Uvedené pozemky jsou součástí 
´intravilánu´ (hranice vymezená k 
1. září 1966 a vyznačená v 
mapách evidence nemovitostí) a 
lze je ze zastavěného území 
vyjmout pouze při jejich 
navrácení do orné půdy nebo 
lesních pozemků.
Vymezení ploch krajinné zeleně 
/Z/ v intravilánu je přípustné a 
bude zachováno vzhledem k jeho 
přírodnímu významu. Stavební 
činnosti v plochách Z jsou 
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- Stav ploch: travní porosty, porosty dřevin převážně 
přirozené dřevinné skladby, mokřadní lada. Plocha plní 
funkci prvku ÚSES jako prostředí (biotop) přirozeně se 
vyskytujících rostlin a živočichů. 
- Cílem požadavku AOPK ČR je dosáhnout v ÚP úpravy 
zjevně zcela nelogického stavu, kdy jsou do zastavěného 
území zařazeny pozemky v ploše krajinné zeleně (Z), které 
jsou součástí RBC ÚSES Žebračka. Vymezení zastavěného 
území na výše uvedených pozemcích je v rozporu s výše 
uvedenými legislativními limity i v rozporu se základní 
podmínkou pro využití ploch ÚSES v ÚP, tzn. že do 
vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby (viz kap. 
B.5.1., str. 26 textové části ÚP). Požadavek považuje AOPK 
ČR za zcela zásadní. 
3. Požadavek na změnu průběhu hranice RBC Žebračka (kód 
ZÚR: 154): Hranici RBC Žebračka (kód ZÚR: 154) za 
předpokladu splnění požadavků č. 1 a 2 (viz výše) upravit tak, 
aby pozemky 510/2, 510/7, 510/8, 515/1 a 515/2 v k. ú. 
Předmostí a část pozemku p. č. 6752/1 v k. ú. Přerov zůstala v 
ÚP vymezena jako součást tohoto RBC ÚSES. 
Zdůvodnění: 
- Dotčené zájmy OP: zejména OP NPR Žebračka (§ 37 
ZOPK, vyhláška č. 265/2007 Sb.), RBC ÚSES Žebračka (§ 3 
odst. 1 písm. a/ ZOPK, § 1 a § 6 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
ZÚR Olomouckého kraje, ÚP města Přerova), VKP-údolní 
niva (§ 3 odst. 1 písm. b/ ZOPK, záplavové území pro Q100), 
krajinný ráz (§ 12 odst. 1 ZOPK). 
- Požadavek vychází z těchto legislativních limitů: § 4 odst. 1 
ZOPK (povinnosti při ochraně ÚSES), § 43 stavebního 
zákona (obsah a účel územního plánu), § 36 odst. 5 
(závaznost ZÚR pro pořizování ÚP).
- Stav ploch: travní porosty, porosty dřevin převážně 
přirozené dřevinné skladby, mokřadní lada. Plocha plní 
funkci prvku ÚSES jako prostředí (biotop) přirozeně se 
vyskytujících rostlin a živočichů. 
- Cílem požadavku AOPK ČR je zachovat vymezení RBC 
ÚSES na pozemcích (plochách), které funkci ÚSES (tzn. 
uchování přirozené biologické rozmanitosti přírody) plní. 
Požadavek považuje AOPK ČR za zcela zásadní.
Vysvětlivky zkratek: EVL - evropsky významná lokalita,
NPR - národní přírodní rezervace, OP NPR - ochranné pásmo 
národní přírodní rezervace, RBC ÚSES - regionální 
biocentrum územního systému ekologické stability, ÚP -
územní plán, ZOPK - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ZÚR - zásady územního rozvoje
Podklady: 
- Oznámení Magistrátu města Přerova o zahájení projednání 
Návrhu zadání 6. změny Územního plánu města Přerova 
(datováno ke dni 1. 12. 2015, doručeno dne 1. 12. 2015, 
evidováno pod č. j. 01578/LM/15). 
- Územní plán města Přerova. Dostupný z http://www. 
prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/uzemni-
planovani/uzemni-plan-mesta-prerova/uzemni-plan-mesta-
prerova-pravni-stav-po-vydani-zmeny-c-1.html. 
- Plán péče o NPR Žebračka a její ochranné pásmo na období 

Hranice RBC bude vymezena 
v souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací (ZÚR 
Olomouckého kraje) ve znění její 
1. aktualizace (kap. A.4.3 bod 
71.), kterou byla hranice změněna 
a uvedené pozemky spolu s částí 
p.č. 6752/32 byly výslovně z
RBC vyjmuty (viz. vyhodnocení 
vlivů aktualizace č. 1 ZÚR OK, 
příloha 7 h)). Příslušným DO ve 
věci vymezení hranice RBC je 
KÚOK Odbor životního prostředí 
a zemědělství. 
Ochrana – vymezení pozemků 
jako plochy krajinné zeleně bude 
zachováno.
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2013-2018. Dostupný z http://drusop.nature.cz/ 
ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=24917. 
- Psotová H., Friedlová T. (2010): Hodnocení krajinného rázu 
a návrh podmínek jeho ochrany na území NPR Žebračka, 
jejího ochranného pásma a na území pohledově souvisejícím. 
Krajinářská studie. ARVITA P spol. s r. o., Otrokovice. 
- Související právní předpisy.

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 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.


