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Magistrát města Přerova
Odbor koncepce a strategického rozvoje

NÁVRH

5. změny Územního plánu města Přerova

výsledek projednání pro úpravu návrhu

podle § 65 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

březen 2016
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Požadavky Způsob řešení

Dotčené orgány

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí
Bez stanoviska.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství
2.3.2016, č.j. KUOK 24080/2016
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství (dále též „krajský úřad"), v přenesené působnosti podle § 67 
zákona č. 129/2000 Sb., okrajích, v platném znění, podle § 77a odst. 4 
písm. n) 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) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 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 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) sděluje k návrhu změny č. 5 územního 
plánu Přerov: 
Předmětem změny č. 5 územního plánu Přerov je záměr Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje – výstavba 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. Změna spočívá 
ve změně využití přestavbové plochy skladování a výroby 06-2.01-
VP/4,00 na plochu smíšenou občanského vybavení a výroby 06-2.01-
VS/4,00. 
Ochrana přírody (Ing. Petr Axman, RNDr. Miroslava Kudýnová): 
Bez připomínek. Stanovisko NATURA 2000 s vylučujícím vlivem 
vydáno ve stanovisku KUOK 95872/2015 ze dne 26. 10. 2015. K návrhu 
nejsou připomínky, limity využití území podle zákona o ochraně přírody 
nejsou dotčeny. 
Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.): 
Ve fázi návrhu zadání změny č. 5 územního plánu Přerov Krajský úřad 
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
integrované prevence (dále „krajský úřad“) jako dotčený orgán ve 
smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 2 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). V rámci 
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návrhu změny č. 5 územního plánu Přerov krajský úřad tedy nemá 
připomínek. 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček): 
Vzhledem k tomu, že předmětem návrhu změny č. 5 územního plánu 
Přerov je pouze jiné využití již schválené plochy bez nových požadavků 
na zábory ZPF, neuplatňujeme připomínky. 
Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud):
Návrh změny č. 5 územního plánu Přerov nenavrhuje zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, proto nejsou dotčeny veřejné zájmy na 
úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana 
je v působnosti krajského úřadu. 
Ochrana ovzduší (Mgr. Petr Ošťádal):
K návrhu změny č. 5 ÚP Přerov nemáme připomínky. 
Prevence závažných havárií (Ing. Milan Bartoň): 
Bez připomínek. 
Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová):
Změnou č. 5 územního plánu města Přerova nedojde k dotčení veřejných 
zájmů na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti 
krajského úřadu. 

Stanovisko k návrhu 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.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství
29.1.2016, č.j. KUOK 11396/2016
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 21. 1. 2016 Vaše 
Oznámení společného jednání o návrhu 5. změny Územního plánu města 
Přerova. 
Z předloženého návrhu změny územního plánu vyplynulo, že účelem 
změny č. 5 je změna využití přestavbové plochy skladování a výroby 06-
2.01-VP na plochu smíšenou občanského vybavení VS. Důvodem je 
záměr Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – výstavba 
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. 
Předmětem akce má být výstavba nového komplexu objektů centrální 
požární stanice a ředitelství územního odboru v Přerově včetně 
navazujících inženýrských sítí (vč. nezbytné světelné signalizace), 
komunikací a zpevněných ploch. Novostavba bude řešit nevyhovující 
prostorové podmínky (např. nedostatečná světlá výška garáží, šířka 
stání, velikost vrat apod.) a stavebně ubytovací podmínky pro výkon 
služby jak příslušníků požární stanice HZS Olomouckého kraje v 
Přerově, tak ostatních příslušníků a zaměstnanců územního odboru 
Přerov včetně podmínek výkonu statní správy na úseku PO vůči 
veřejnosti. Návrh uvedené změny neovlivní koncepci dopravního řešení 
v daném území. 
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, nemá k návrhu 5. změny 
územního plánu města Přerova připomínky.



Územní plán města Přerova 
návrh usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20.6.2016 – příloha č. 1

4/6

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
6.2.2016, č.j.  KHSOC/01371/2016/PR/HOK
Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru rozvoje ze dne 
21.1.2016, č.j.: MMPr/010090/2016 o uplatnění stanoviska k návrhu 
územně plánovací dokumentace – návrh 5. změny Územního plánu 
města Přerova, posoudila Krajská hygienická stanice Olomouckého 
kraje se sídlem v Olomouci, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 
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 5. změny Územního plánu města Přerova. 
Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu 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 předpisů, (dále jen zákon č. 
258/2000 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, vydává Krajská hygienická 
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci toto s t a n o v i s k o :
S předloženým návrhem 5. změny Územního plánu města Přerova, 
orgán ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í .
O d ů v o d n ě n í :
Účelem změny č. 5 územního plánu je změna využití přestavbové 
plochy skladování a výroby 06-2.01-VP na plochu smíšenou občanského 
vybavení VS. Důvodem je záměr Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje – výstavba 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. 
Předmětem akce bude výstavba nového komplexu objektů centrální 
požární stanice a ředitelství územního odboru v Přerově včetně 
navazujících inženýrských sítí (vč. nezbytné světelné signalizace), 
komunikací a zpevněných ploch. Novostavba bude řešit nevyhovující 
prostorové podmínky (např. nedostatečná světlá výška garáží, šířka 
stání, velikost vrat apod.) a stavebně ubytovací podmínky pro výkon 
služby jak příslušníků požární stanice HZS Olomouckého kraje v 
Přerově, tak ostatních příslušníků a zaměstnanců územního odboru 
Přerov včetně podmínek výkonu statní správy na úseku PO vůči 
veřejnosti. 
V areálu bude umístěna požární stanice typu C2 dle vyhl. č. 247/2001 
Sb., v platném znění, a ředitelství územního odboru Přerov (ředitel ÚO, 
pracoviště IZS a služeb, pracoviště prevence OOB a KŘ a pracoviště 
provozní), tj. celkem 117 systemizovaných míst příslušníků a 2 
zaměstnanců. Budou rovněž vybudovány prostory pro umístění 
víceúčelových vozidel (např. kontejnerový systém) HZS ČR, které 
jednotka PO při své činnosti využívá. Nový areál poskytne prostorové 
kapacity pro uložení materiálu sloužícího potřebám ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení. A dále bude vybudováno sportoviště 
pro fyzickou přípravu příslušníků. 
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z 
podkladů, kterými jsou následující dokumenty: 
Oznámení o společném jednání o návrhu 5. změny Územního plánu 
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města Přerova 
Textové a mapové podklady návrhu 5. změny Územního plánu města 
Přerova, zpracovalo Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno, 
1/2016
Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČILZ Praha
Bez stanoviska.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov
Bez stanoviska.
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková
19.2.2016, č.j. 95-29/2016-8201
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 Hana ELIÁŠOVÁ na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015 ve smyslu § 7, odst. 2 zákona 
č.219/2000 Sb., vydává stanovisko. Ministerstvo obrany nemá k Návrhu 
změny č. 5 Územního plánu města Přerova připomínky. Návrh na změnu 
funkčního využití území v k.ú. Újezdec u Přerova není v rozporu se 
zájmy Ministerstva obrany.
ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Olomouc
Bez stanoviska.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje
podle § 50 odst. 7
č.j.: KUOK 35183/2016, 13.4.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje 
podle ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním radu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
úprav (dále jen stavební zákon), souhlasí s návrhem změny č. 5 
územního plánu města Přerova z hledisek zajištění koordinace 
využívání území ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem.
Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje 
obdržel dne 21 1 2016 oznámení o konání společného jednání o návrhu 
změny c. 5 územního planu města Peřová (dále jen změny č. 5 ÚPm 
Přerova), dne 16. 3. 2016 návrh změny c. 5 ÚPm Přerova a doklady dle 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
strategického rozvoje kraje konstatuje, že mu byly předloženy všechny 

Pozn. pořizovatele:
vydání stanoviska KÚOK 
OSRK je podmínku pro 
vedení řízení (tzv. veřejné 
projednání) o územním 
plánu v souladu s ust. § 52 
stavebního zákona.
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podklady v rozsahu dle ustanovení § 50, odst. 2 a 7 stavebního zákona. 
Předložené dokumenty obsahují: návrh změny č. 5 ÚPm Přerova včetně 
odůvodnění a stanoviska dotčených orgánů ke společnému projednání, 
které se uskutečnilo dne 8.2.2016 na Magistrátu města Přerova.
Základní údaje:
Název dokumentace: ÚPm Přerova - Změny č. 5
Rozsah řešeného území: k. ú. Újezdec u Přerova
Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Přerova
Pořizovatel: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a 

strategického rozvoje
Projektant: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r. o., 
Příkop 8, 602 00 Brno; Ing. arch. Vanda Ciznerová; 
Technologie zpracování: digitální
Návrh změny č. 5 ÚPm Přerova byl dokončen v lednu 2016. Předmětem 
změny č. 5 ÚPm Přerova je záměr změny funkčního využití na 
pozemcích p. č. 826, 827/1, 828/1 a 828/2 v k. ů. Újezdec u Přerova.
Návrh změny č. 5 ÚPm Přerova obsahuje:
I.        ÚZEMNÍH PLÁN
•  textovou část a grafickou část s těmito výkresy:
1.1.2       Základní členění území JIH    1:10000                                             
I.2.2        Hlavní výkres JIH                   1:10000
Urbanistická koncepce
II.       ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
•  textovou část odůvodnění a grafickou část odůvodnění s těmito 
výkresy:
II.1.1       Koordinační výkres - Urbanistická koncepce      1:5000
II.3.3      Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL, JIH              1:10000
II.5.2       Schéma změn JIH                                                 1:10000                                              
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje 
kraje na základě posouzení předložených materiálů ve smyslu 
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje:
•   z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy bylo zjištěno, že předložený návrh změny č. 5  ÚPm 
Přerova nemá vliv na vazby se sousedními obcemi;
•   návrh změny č. 5 ÚPm Přerova je v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací;
•   návrh změny č. 5 ÚPm Přerova je v souladu s Politikou územního 
rozvoje ČR schválenou ve znění pozdějších aktualizací.
Návrh změny č. 5 ÚPm Přerova lze veřejné projednat v řízení o 
územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního zákona.

Veřejnost

Veřejnost neuplatnila žádné námitky ani připomínky.


