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Požadavky  

 

 

Způsob řešení 

 

Dotčené orgány 
 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí 
10.3.2016, č.j. MMPr/028747/2016/STAV/ZP/Eh 

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 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 následující stanovisko:  

Výše uvedené orgány státní správy nemají proti návrhu změny č. 4 ÚP 

Přerov zásadních námitek a připomínek.  

Orgán ochrany přírody má pouze následující požadavek na upřesnění 

výkresu č. 18:  

- plocha interakčního prvku podél silnice I/55 je jen zčásti označena jako 

Z, ale není popsána; považujeme za nezbytné plochu interakčního prvku v 

celé jeho délce podél silnice I/55 vymezit jako Z a odpovídajícím 

způsobem i popsat. Požadavek vychází z předpokladu, že interakční prvek 

je v daném prostoru existující a funkční, a proto je nezbytné jej řádně 

vymezit a popsat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interakčního prvku se 

řešení změny nedotýká. 

Jedná se o grafické 

pochybení, které bylo 

předmětem úpravy 

dokumentace návrhu po 

společném jednání s 

dotčenými orgány 

v souladu s ust. § 51 odst. 

1) stavebního zákona. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

21.4.2016, č.j. KUOK 38122/2016 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství (dále „krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zák. 

č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, podle § 77a zák. 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) zák. č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění, podle § 48a 

odst. 2 písm. a) zák. 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 § 32 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), v 

platném znění 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, sděluje k návrhu změny č. 4A územního plánu Přerov:  

Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 418/14/6/2016 ze dne 15. 2. 
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2016 bylo schváleno rozdělení změny č. 4 Územního plánu města Přerova 

na dvě části. Předmětem změny č. 4A územního plánu Přerov je vymezení 

přestavby průsečné křižovatky silnice II/436 a místní komunikace ulice 

Dluhonská na okružní křižovatku jako veřejně prospěšné stavby a 

aktualizace hranice zastavěného území s ohledem na stav katastru 

nemovitostí.  

Ochrana přírody (Ing. Petr Axman, RNDr. Miroslava Kudýnová):  

Bez připomínek. Stanovisko NATURA 2000 s vylučujícím vlivem vydáno 

ve stanovisku krajského úřadu č. j. KUOK 38080/2015 ze dne 22. 4. 2015.  

K návrhu nejsou připomínky z hlediska příslušnosti krajského úřadu podle 

§ 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (vyjma § 45i).  

Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.):  

Ve fázi návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Přerov Krajský úřad 

Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 

integrované prevence (dále jen „krajský úřad“) jako dotčený orgán ve 

smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí (SEA). 

V rámci návrhu změny č. 4A územního plánu Přerov krajský úřad tedy 

nemá připomínek.  

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):  

Návrh změny č.4A územního plánu Přerov neobsahuje nové požadavky na 

zábory ZPF, proto neuplatňujeme připomínky.  

Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud):  

Krajský úřad, jako příslušný orgán státní správy lesů, uplatňuje stanovisko 

k územním plánům obcí s rozšířenou působností, pro Magistrát města 

Přerova, jako pořizovatele územního plánu, vypracované společností 

Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno v únoru 

2016, takto:  

Návrh změny č. 4A 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. 4A ÚP Přerov nemáme připomínky.  

Prevence závažných havárií (Ing. Milan Bartoň):  

Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respektovat, 

že na základě ustanovení zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných 

havárií byl do skupiny A zařazen objekt závod PRECHEZA a.s., nábř. Dr. 

Edvarda Beneše 1170/24 (listopad 2014), byl mu schválen bezpečnostní 

program. Ve smyslu nově platného zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci 

závažných havárií bude podnik nově zařazen do skupiny a bude nově 

schvalována bezpečnostní dokumentace.  

Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová):  

Krajský úřad sděluje, že stanovisko k návrhu zadání změny č. 4 územního 

plánu města Přerova zůstává v platnosti.  

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. 

Po veřejném projednání upraveného návrhu dne 9.7.2016: 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství (dále „krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zák. 

č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, podle § 77a zák. č. 114/1992 
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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) zák. č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění, podle § 48a 

odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změn ě 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, 

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, ve znění pozdějších předpisů, (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, sděluje 

k  návrhu zm. č. 4A územního plánu Přerov po veřejném projednání:  

Krajský úřad nemá k návrhu zm. č. 4A územního plánu Přerov 

připomínek. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

22.3.2016, č.j. KUOK 29448/2016 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 

hospodářství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 29. 2. 2016 Vaše 

Oznámení společného jednání o návrhu 4A. změny Územního plánu města 

Přerova.  

Z předloženého návrhu uvedené změny územního plánu vyplynulo, že 

obsahem změny č. 4A územního plánu města Přerova bude odstranění 

nesrovnalostí vyplývajících z digitalizace katastru nemovitostí a vymezení 

přestavby průsečné křižovatky silnice II/436 a místní komunikace ulice 

Dluhonská na okružní křižovatku jako veřejně prospěšné stavby „D.4.4. 

Rekonstrukce křižovatky silnice II/436 x Dluhonská“. Zmíněná VPS má 

být vystavěna na pozemcích p. č. 3492/10, p. č. 3492/11 a části p. č. 

3492/1, p. č. 3492/13, p. č. 3412/15, p. č. 3412/1, p. č. 3401/1 vše v k. ú. 

Přerov, vymezených jako návrhové plochy veřejných prostranství (UD - 

veřejně přístupné prostranství pro dopravu). Plocha návrhových ploch 

veřejných prostranství má činit 0,3515 ha.  

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 4A. změny územního plánu 

města Přerova připomínky. 

 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

29.3.2016, č.j. KHSOC/04551/2016/PR/HOK 

Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru koncepce a 

strategického rozvoje ze dne 29.2.2016, č.j.: MMPr/028287/2016 o 

uplatnění stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentace - návrh 4A. 

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 4A. změny Územního plánu města 
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Přerova.  

Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu 4A. 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 4A. změny Územního plánu města Přerova, 

orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí. 

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z 

podkladů, kterými jsou následující dokumenty:  

Oznámení o zahájení společného jednání návrhu 4A. změny Územního 

plánu města Přerova  

Textové a mapové podklady návrhu 4A. změny Územního plánu města 

Přerova, kterou zpracovalo Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., 

Příkop 8, 602 00 Brno, 2/2016. 

 

 

Veřejnost 

Ze strany veřejnosti nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.  

 
 


