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Požadavky dotčených orgánů Navrhovaný způsob řešení

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí
č.j.: MMPr/012080/2016/STAV/ZP/Eh, 9.2.2016
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí, jako orgán státní správy dle ust. §7 
odst.2; §61 odst. 1 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 odst. 1 
písm.k) 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. 8 ÚP města Přerova zásadních námitek.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství
č.j.: KUOK  10684/2016, 29.1.2016
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 8. 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 8. změny územního plánu města Přerov je záměr 
společnosti Konvička služby s.r.o. realizovat rekonstrukci 
objektu bývalého kina na pozemku p.č. 276 v k.ú. 
Předmostí. Požadovaný pozemek je součástí vymezené 
stávající plochy bydlení - bydlení rodinné. 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 krajského úřadu vyloučit.

č.j.: KUOK 18286/2016, 22.2.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), v přenesené 
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působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v 
platném znění, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, podle § 22 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, 
podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění, 
podle § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), v platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e), dle § 11 
odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění, dle § 49 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, (zákon o prevenci závažných 
havárií) a podle § 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní 
zákon), v platném znění, a v souladu s § 47 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, sděluje k návrhu zadání 
změny č. 8 územního plánu Přerov: 
Předmětem změny č. 8 územního plánu Přerov je 
požadavek společnosti Konvička služby s.r.o. na 
rekonstrukci objektu bývalého kina na pozemku p.č. 276 v 
k.ú. Předmostí. Požadovaný pozemek je součástí vymezené 
stávající plochy bydlení - bydlení rodinné. 
Ochrana přírody (Ing. Petr Axman, RNDr. Miroslava 
Kudýnová):
Krajský úřad, 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 8. 
změny územního plánu města Přerov" vydal dne 28. 1. 
2016 pod č.j. KUOK 10684/2016 stanovisko v souladu s § 
45i odst. 1 zákona: 
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 s následujícím 
zdůvodněním: 
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
charakteru koncepce, je možné významný negativní vliv 
této koncepce na příznivý stav předmětů ochrany této nebo 



8. změna Územního plánu města Přerova 
Vyhodnocení projednání návrhu zadání

4/7

jiné evropsky významné lokality a ptačích oblastí a jejich 
celistvost, ve správní oblasti krajského úřadu vyloučit. 
K návrhu zadání nejsou připomínky, nejsou dotčeny limity 
využití v působnosti krajského úřadu podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Zdeňka 
Kotrášová, Ph.D.): 
Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí a vyjádření věcně příslušných oddělení 
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, provedl krajský úřad, jako dotčený 
orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení vlivů 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí podle 
§ 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, s následujícím závěrem: „změnu č. 8 územního 
plánu Přerov“ není nezbytné a účelné komplexně 
posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Zdůvodnění: 
Předmětem změny č. 8 územního plánu Přerov je změna 
části stávající plochy bydlení - bydlení rodinné (BR), na 
návrhovou plochu bydlení bytového (BB). Požadavky v 
územním plánu jsou navrženy v rozsahu, který 
nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu uvedeného zákona. Krajský úřad 
také přihlédl ke skutečnosti, že posuzovaný územní plán 
nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětů 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit ani 
ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska krajského úřadu, 
orgánu ochrany přírody. 
S ohledem na obecnost ÚPD (jen obecný popis záměrů v 
něm řešených bez konkrétních parametrů) současně krajský 
úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena 
povinnost investora - oznamovatele záměru postupovat ve 
smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto zákona, 
upravujících posuzování vlivů na životní prostředí, pokud 
budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v 
následujících řízeních dle zvláštních právních předpisů. 
Prevence závažných havárií (Ing. Milan Bartoň):
Krajský úřad upozorňuje na platnost nově platného zákona 
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) a dále na 
zařazení závodu PRECHEZA a.s., nábř. Dr. Edvarda 
Beneše 1170/24, Přerov do skupiny A. Zařazení bude v 
souvislosti s citovaným zákonem nově přehodnoceno (nová 

Jedná se o změnu využití již 
zastavěného území; nové zábory 
zemědělského půdního fondu 
nejsou.
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klasifikace chemických látek) a v případě přeřazení závodu 
do skupiny B bude stanovena i zóna havarijního plánování. 
Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová): 
Změnou č. 8 ÚP města Přerova nedojde k dotčení 
veřejných zájmů na úseku vodního hospodářství, jejichž 
ochrana je v působnosti krajského úřadu.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František 
Sedláček): 
Řešení bude v dalším stupni zpracování posuzováno a 
hodnoceno orgánem ochrany ZPF v rozsahu stanoveném v 
Čl. II Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96, ve 
vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a 5 
odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění 
pozdějších předpisů, a postupům podle § 3 a § 4 prováděcí 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. 
Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud):
Krajský úřad, jako orgán státní správy lesů, uplatňuje 
stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou 
působností. 
Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 13 lesního 
zákona, kde je uvedeno, že veškeré pozemky určené k 
plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) musí být účelně 
obhospodařovány, jejich využití k jiným účelům je 
zakázáno. V souladu s ustanovením § 14 lesního zákona 
jsou pořizovatelé územně plánovací dokumentace povinni 
dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto 
zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, 
která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního 
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů 
nejvhodnější. 
Pokud dojde k dotčení PUPFL je nutné respektovat 
požadavky lesního zákona a vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na PUPFL. 
Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost 
uvést v textu územně plánovací dokumentace. 
Ochrana ovzduší (Mgr. Petr Ošťádal):
K návrhu zadání 8. změny Územního plánu města Přerova 
nemáme připomínky. 
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu nenahrazuje 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 
povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební 
zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o 
odpadech apod. 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
č.j.: KHSOC/01597/2016/PR/HOK, 4.2.2016
Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru 
rozvoje ze dne 25.1.2016, č.j.: MMPr/011369/2016 o 
uplatnění stanoviska k návrhu územně plánovací 
dokumentace - návrh zadání 8. změny Územního plánu 
města Přerova, posoudila Krajská hygienická stanice 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 
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pracoviště Přerov, Dvořákova 75, Přerov, (dále jen KHS), 
věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 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 8. změny Územního plánu města Přerova. 
Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu 
zadání 8. 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 8. změny Územního plánu 
města Přerova, orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí.
O d ů v o d n ě n í : 
V současné době je účinný Územní plán města Přerova po 
1. změně. Změny územního plánu č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 jsou ve 
fázi pořizování návrhu dokumentace. 
O pořízení 8. změny Územního plánu města Přerova 
rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 
400/13/6/2016 dne 18.1.2016.
Účel a důvod pořízení změny: 
Společnost Konvička služby s.r.o. má záměr realizovat 
rekonstrukci objektu bývalého kina na pozemku p.č. 276 v 
k.ú. Předmostí. Požadovaný pozemek je součástí vymezené 
stávající plochy bydlení - bydlení rodinné. Jedná se o 
změnu části stávající plochy bydlení - bydlení rodinné 
(BR), na návrhovou plochu bydlení bytového (BB). Při 
vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany 
veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující 
dokumenty: 
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání 8. změny 
Územního plánu města Přerova 
Textové podklady návrhu zadání 8. změny Územního 
plánu města Přerova, zpracoval Magistrát města Přerova, 
Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního 
plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 1/2016
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Bez vyjádření.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického
rozvoje kraje
č.j.: KÚOK 12718/2016, 4.2.2016
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 
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plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve 
znění pozdějších úprav, obdržel dne 25. 1. 2016 návrh 
zadání změny č. 8 územního plánu města Přerova a 
oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 8 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.


