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Požadavky dotčených orgánů Navrhovaný způsob řešení

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí
č.j.: MMPr/002391/2016/STAV/ZP/Eh, 8.1.2016
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. 7 ÚP města Přerova zásadních námitek.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství
č.j.: KUOK 2825/2016, 11.1.2016
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 7. 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 7. změny územního plánu města Přerov 
je záměr společnosti FKK spol. s r.o. k realizaci záměru 
objektů parkování a garážování vozidel obyvatel sídliště na 
pozemcích p. č. 239/7, 812, 157, 541 a 542 v k. ú. 
Předmostí. Požadované pozemky jsou součástí vymezené 
stávající plochy bydlení – bydlení kombinované. V 
blízkosti záměru se nachází okraj rozsáhlé lokality 
soustavy Natura 2000 EVL CZ0714082 Bečva - Žebračka 
se smíšenými předměty ochrany (biotopy i druhy – smíšené 
lužní 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 
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krajského úřadu vyloučit. 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Bez vyjádření.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Bez vyjádření.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje
č.j.: KÚOK 2721/2016, 12.1.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, dle 
ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve 
znění pozdějších úprav, obdržel dne 6. 1. 2016 návrh 
zadání změny č. 7 územního plánu města Přerova a 
oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 7 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.

Změna nemá vliv na územně 
plánovací dokumentace 
sousedních obcí.

Požadavky veřejnosti Navrhovaný způsob řešení

Požadavky veřejnosti nebyly uplatněny.


