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Požadavky  

 

 

Způsob řešení 

 

Dotčené orgány 
 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí 

10.5.2016, č.j.: MMPr/059122/2016/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. 6 

ÚP města Přerova zásadních námitek a připomínek.  

Orgán ochrany přírody však upozorňuje, že podle §78 zák. č. 114/92Sb. 

je v dotčeném území ochranného pásma NPR místně příslušným 

orgánem ochrany přírody Správa CHKO Litovelské Pomoraví, jejíž 

stanovisko není tímto nahrazeno. 

 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

20.6.2016, č.j. KUOK 63261/2016 

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 § 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 změny č. 6 

územního plánu Přerov:  

Účelem změny č. 6 územního plánu je změna rozsahu návrhové plochy 

smíšené občanského vybavení a výroby 01-1.84-VS/0,20, změna 

rozsahu návrhové plochy veřejných prostranství 01-U/10 (veřejně 

přístupné prostranství). Důvodem je záměr společnosti EMOS spol s r.o. 

rozšířit svůj objekt na pozemku p.č.6752/1 a 6752/32 v k.ú. Přerov.  

Ochrana přírody (Ing. Petr Axman, RNDr. Miroslava Kudýnová):  
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Bez připomínek. Stanovisko NATURA 2000 s vylučujícím vlivem 

vydáno ve stanovisku krajského úřadu č. j. KUOK 107681/2015 ze dne 

8. 12. 2015.  

Z hlediska působnosti krajského úřadu vyjma § 45i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nejsou k 

návrhu připomínky.  

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

Ve fázi návrhu zadání změny č. 6 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. 6 územního plánu Přerov krajský úřad tedy 

nemá připomínek. 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):  

Vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 6 územního plánu Přerov je 

konkrétně odůvodněný požadavek na minimální zábor zemědělské půdy 

zařazené do V. třídy ochrany, nemáme námitky proti kladnému 

projednání z hlediska ochrany ZPF.  

Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud):  

Krajský úřad, jako příslušný orgán státní správy lesů, uplatňuje 

stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností takto:  

Návrh změny č. 6 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.  

K požadavkům – lokality umístěné do 50 m od okraje lesa, problematika 

bude řešena dle podmínek lesního zákona (řešení v rámci následných 

správních řízení), kdy příslušným k vyjádření je obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, zde Magistrát města Přerova.  

Ochrana ovzduší (Mgr. Petr Ošťádal):  

K návrhu změny č. 6 územního plánu Přerov nemáme připomínky.  

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 klasifikace chemických látek) a v případě přeřazení 

závodu do skupiny B bude stanovena i zóna havarijního plánování.  

Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová):  

Pouze opakovaně upozorňujeme, že pozemky dotčené změnou 

územního plánu se částečně nalézají ve stanoveném záplavovém území 

Q100 významného vodního toku Bečvy. Při následné realizaci stavby 

musí být na těchto pozemcích respektovány podmínky stanovené pro 

záplavové území. Dále je, v souladu s ustanovením § 17 vodního 

zákona, k činnostem v záplavových územích třeba souhlasu 

vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě 

Magistrátu města Přerova.  

Stanovisko k návrhu územního plánu nenahrazuje vyjádření dotčených 
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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 

12.5.2016, č.j. KUOK 48121/2016 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 

hospodářství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 3. 5. 2016 Vaše 

Oznámení společného jednání o návrhu 6. změny Územního plánu města 

Přerova.  

Předmětem řešení změny 6. uvedeného územního plánu jsou pozemky p. 

č. 6752/1 a 6752/32, kde je změněno využití plochy krajinné zeleně a 

návrhové plochy smíšené občanského vybavení a výroby plochy o 

rozloze 0,23 ha a dále pozemky p. č. 510/8, 510/7, 510/2, 515/1 a část 

pozemku 515/2, kde dochází ke zrušení vymezení regionálního biocentra 

RBC 164 Žebračka. V tomto případě se o plochu o rozloze 1,2 ha.  

Změnou č. 6 dochází mj. k úpravě hranice zastavěného území na 

pozemcích p. č. 6752/1 a 6752/32 v k. ú. Přerov a k úpravě rozsahu 

zastavitelné plochy 01-1.84-VS/0,20 (SC – Severní sektor jádrového 

území). Koncepce dopravní infrastruktury zůstává změnou nedotčena.  

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 6. změny 

územního plánu města Přerova připomínky.  

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

30.5.2016, č.j.  KHSOC/010941/2016/PR/HOK 

Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru koncepce a 

strategického rozvoje ze dne 3.5.2016, č.j.: MMPr/058782/2016 o 

uplatnění stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentace – návrh 

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. 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 6. 

změny Územního plánu města Přerova.  

Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu 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 6. změny Územního plánu města Přerova, orgán 

ochrany veřejného zdraví souhlasí. 

Odůvodnění: Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 321/1/6/2015 

ze dne 16.11.2015 bylo schváleno pořízení změny č. 6 ÚPm Přerova. 

Zadání změny bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

400/13/6/2015 dne 18.1.2016. Důvodem jejího pořízení je záměr 
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společnosti EMOS spol. s r.o. realizovat záměr „Dostavba prodejního a 

skladového areálu společnosti EMOS, Lipnická ul., Přerov" - rozšířit 

svůj objekt na pozemku p.č. 6752/1 a 6752/32 v k.ú. Přerov.  

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), 

vydaných usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. 

UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 ve znění aktualizace č. 1 usnesením č. 

UZ/19/44/2011 ze dne 22.4.2011 s účinností od 14.7.2011 došlo ke 

změně hranice regionálního biocentra RBC 164 Žebračka a to o jeho 

eliminaci o tyto pozemky a jejich části: p.č. 6752/1, 6752/32, 515/1 a 

515/2 v k.ú. Přerov a 510/2 v k.ú. Popovice. Změna č. 6 územního plánu 

respektuje ust. § 54 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a uvádí dokumentaci do 

souladu.  

Při podrobném upřesnění vymezení hranice regionálního biocentra RBC 

164 Žebračka došlo k upřesnění eliminace pozemků dle katastrálních 

území. Jsou dotčeny pozemky p.č. 6752/1 k.ú. Přerov a p.č. 510/8, 

510/7, 510/2, 515/1, 515/2 část k.ú. Předmostí.  

Účelem změny č. 6 územního plánu je změna rozsahu návrhové plochy 

smíšené občanského vybavení a výroby 01-1.84-VS/0,20, změna 

rozsahu návrhové plochy večejných prostranství 01-U/10 (veřejně 

přístupné prostranství). Důvodem je záměr společnosti EMOS spol s r.o. 

rozšířit svůj objekt na pozemku p.č.6752/1 a 6752/32 v k.ú. Přerov. 

Podkladem pro vymezení zastavitelných ploch je dokumentace pro 

územní řízení (Dostavba prodejního a skladového areálu společnosti 

EMOS, Lipnická ul. Přerov, Ing. Radomír Gregor 12.1.2015).  

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z 

podkladů, kterými jsou následující dokumenty:  

Oznámení společného jednání o návrhu 6. změny Územního plánu města 

Přerova  

Textové a mapové podklady návrhu 6. změny Územního plánu města 

Přerova, zpracovalo URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 

602 00 Brno, Příkop 8, 4/2016 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov 

Bez stanoviska. 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny, SCHKO Litovelské Pomoraví 

21.6.2016, č.j: 00925/OM/16 

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 „ZOPK“) 

vydává (podle § 50 odst. 2 stavebního zákona) k obsahu dokumentace 

„Územní plán města Přerova, změna č. 6“ (pořizovatel: Magistrát města 

Přerova, Odbor koncepce a strategické-ho rozvoje; zpracovatel: 

Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno; datum zpracování: duben 

2016) následující stanovisko:  

1. AOPK ČR souhlasí s částí návrhu 6. změny Územního plánu města 

Přerova, týkající se pozemků p. č. 6752/1 a 6752/32 v k. ú. Přerov 

(tzn. pozemků v areálu společnosti EMOS) za předpokladu splnění 

této podmínky: - část pozemku p. č. 6752/1 v k. ú. Přerov, která je 

navržena k ponechání v ploše krajinné zeleně (Z), nebude vyjmuta z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě požadavku 

města byly pozemky p.č.  

515/1 a 515/2 a část 

pozemku p.č. 6752/1 

(ochrana pozemků je 
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RBC Žebračka.  

Zdůvodnění: 

- Dotčené zájmy ochrany přírody: 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).  

- Požadavky vycházejí 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: trvalý travní porost (100%). Plocha plní funkci prvku 

ÚSES jako prostředí (biotop) přirozeně se vyskytujících rostlin a 

živočichů.  

- Uplatnění požadavků k Návrhu zadání 6. změny ÚP: AOPK ČR 

požadavek uplatnila a označila jako zcela zásadní.  

- Bližší zdůvodnění: Viz zdůvodnění k bodu 2.a) tohoto stanoviska.  

2. AOPK ČR nesouhlasí s částí návrhu 6. změny Územního plánu města 

Přerova, týkající se pozemků p. č. 515/1 a 515/2 v k. ú. Předmostí 

(tzn. pozemků mimo areál společnosti EMOS), konkrétně: 

(a) s vynětím uvedených pozemků z RBC Žebračka,  

 

 

 

 

 

 

 

(b) s ponecháním uvedených pozemků v zastavěném území (ve smyslu § 

2 odst. 1 písm. d/ stavebního zákona).  

Zdůvodnění:  

- Dotčené zájmy ochrany přírody: 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), dřeviny 

rostoucí mimo les (§ 3 odst. 1 písm. i/ ZOPK).  

- Požadavky vycházejí 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), § 7 ZOPK (ochrana dřevin).  

- Stav ploch: mokřadní lada (50%), porosty dřevin převážně přirozené 

dřevinné skladby (50%). Plocha plní funkci prvku ÚSES jako prostředí 

(biotop) přirozeně se vyskytujících rostlin a živočichů, zjištěn byl výskyt 

zvláště chráněných druhů obojživelníků.  

- Uplatnění požadavků k Návrhu zadání 6. změny ÚP: AOPK ČR oba 

požadavky označila jako zcela zásadní.  

Blíže k bodu (a):  

- AOPK ČR trvá na požadavku ponechat uvedené pozemky jako součást 

RBC Žebračka, neboť neexistuje žádný věcný důvod pro jejich vynětí z 

RBC. Tento požadavek považuje AOPK ČR nadále za zásadní. - 

Pořizovatel změny ÚP odůvodňuje vynětí pozemků z RBC naplňováním 

povinnosti uvádět územní plán do souladu se ZÚR (podle § 54 odst. 5 

vymezením v územním 

plánu jako plochy krajinné 

zeleně zachována) z RBC 

Žebračka vyňata již při 

pořízení 1. aktualizace ZÚR 

Olomouckého kraje – 

AOPK SCHKO k tomuto 

připomínky neměla. MMPr 

respektuje ust. § 54 

stavebního zákona ´Obec je 

povinna uvést do souladu 

územní plán s územně 

plánovací doku-mentací 

následně vydanou krajem 

…do té doby nelze 

rozhodovat podle části 

územního plánu, která je 

v rozporu s nadřazenou 

úpd…´ Tzn., že vyhovění 

tomuto požadavku by 

znamenalo postup pořizova-

tele v rozporu se stavebním 

zákonem. Příslušným DO ve 

věci vymezení hranice RBC 

je KÚOK Odbor životního 

prostředí a zemědělství, 

který nemá k návrhu změny 

připomínky viz. výše.  

Úprava vymezení zastavě-

ného území byla předmětem 

zhotovení dokumentace 

změny při respektování § 2 

a 58 stavebního zákona, 

který definuje postup 

vymezení zastavěného 

území. 

Uvedené pozemky jsou 

součástí ´intravilánu´ (hrani-

ce 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. Této 

podmínce však nevyhovují. 

 



20. zasedán Zastupitelstva města Přerova – 19.9.2016  

Územní plán města Přerova – změna 6 – příloha č. 3 

 

7/9 

stavebního zákona). V rámci 1. aktualizace ZÚR OK byla provedena ve 

vymezení RBC Žebračka dílčí změna, která byla vyvolána požadavkem 

společnosti EMOS na změnu způsobu využívání části jednoho z 

pozemků nacházejících se při okraji RBC, a to pozemku p. č. 6752/1 v k. 

ú. Přerov. AOPK ČR s touto změnou souhlasila a nerozporovala ani 

orientační znázornění této změny do výkresu B.7. v grafické části ZÚR 

OK s vědomím skutečnosti, že přesné zobrazení změny není ve velmi 

malém měřítku výkresu (1 : 100.000) možné (řešená plocha je na mapě 

tohoto měřítka menší než 1 mm2). AOPK ČR přitom vycházela z 

předpokladu, že při zapracování aktualizace ZÚR OK do ÚP města 

Přerova bude postupováno v souladu se zněním bodu 71.4. ZÚR OK, 

podle kterého má být při zapracování regionálních biocenter do ÚP (a) 

respektován jejich charakter a funkce, (b) upřesňováno jejich vymezení 

podle charakteru biotopu, cest, hranic lesa, parcel apod. s odchylkou 

posunu hranice max. 100 m (při zachování celkové rozlohy). Požadavek 

AOPK ČR je plně v souladu s uvedeným bodem ZÚR, neboť (a) řešené 

pozemky jednoznačně plní funkci prvku ÚSES jako prostředí (biotopu) 

přirozeně se vyskytujících rostlin a živočichů, (b) vymezení hranice 

RBC je upřesněno s využitím možnosti posunu hranice do vzdálenosti 

100 m od linie orientačně znázorněné ve výkresu B.7 v grafické části 

ZÚR. AOPK ČR trvá na tom, že jediným důvodem pro změnu v 

územním vymezení RBC Žebračka v rámci 1. aktualizace ZÚR OK, 

potažmo v ÚP města Přerova, bylo umožnit společnosti EMOS změnu 

ve způsobu využití části pozemku p. č. 6752/1 v k. ú. Přerov. Jakékoliv 

jiné požadavky na zmenšování rozlohy RBC nejsou v prostoru řešeném 

6. změnou ÚP města Přerova v současnosti z hlediska zájmů ochrany 

přírody opodstatněné.  

Blíže k bodu (b):  

- AOPK ČR trvá na požadavku vyjmout uvedené pozemky ze 

zastavěného území (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d/ stavebního zákona). 

Tento požadavek považuje AOPK ČR nadále za zásadní. - Pozemek p. č. 

515/1 v k. ú. Předmostí byl v mapách evidence nemovitostí k 1. 1. 1966 

vymezen jako zastavěná část obce (tzn. jako tzv. „intravilán“), přičemž 

znaky legislativní definice „intravilánu“ pozemek v té době ani později 

nenaplňoval. Pro pozemek je v katastru nemovitostí zapsán druh 

pozemku orná půda, dlouhodobě není zemědělsky obhospodařován (jde 

o mokřadní lada).  

- Podle § 58 odst. 2 stavebního zákona se do zastavěného území sice 

zahrnují pozemky v intravilánu, ovšem mimo jiné s výjimkou pozemků 

přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy. Pojem 

navrácení do orné půdy není legislativně definován, stavební zákon v 

tomto případě odkazuje na definici druhu pozemku orná půda v zákoně 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, který byl zrušen a nahrazen 

zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Podstatné tedy je, že 

řešený pozemek přiléhá k hranici intravilánu a je veden v katastru 

nemovitostí jako orná půda.  

- AOPK ČR je na základě výše uvedených skutečností, s přihlédnutím k 

silnému zájmu ochrany přírody na vyloučení stavební činnosti v řešeném 

prostoru toho názoru, že neexistuje žádný důvod pro to, aby byl řešený 

pozemek v ÚP dále veden jako zastavěné území. Vymezení zastavěného 

území je rovněž v přímém rozporu se základní podmínkou pro využití 

ploch ÚSES v ÚP města Přerova, tzn. že do vymezených ploch ÚSES 

nelze umísťovat stavby (viz kap. B.5.1., str. 26 textové části ÚP). 



20. zasedán Zastupitelstva města Přerova – 19.9.2016  

Územní plán města Přerova – změna 6 – příloha č. 3 

 

8/9 

Úkolem územního plánování je mimo jiné vytvářet podmínky pro 

ochranu území podle zvláštních právních předpisů (ve smyslu § 19 odst. 

1 písm. m/ stavebního zákona). - AOPK ČR upozorňuje na skutečnost, 

že na pozemcích společnosti EMOS řešených rovněž v 6. změně ÚP 

města Přerova je požadavek na vynětí ploch krajinné zeleně ze 

zastavěného území do změny ÚP zapracován. AOPK ČR tedy důvodně 

předpokládá, že pořizovatel 6. změny ÚP bude postupovat na 

sousedících pozemcích ve stejných případech (orná půda na hranici 

„intravilánu“ vymezeného v roce 1966) stejným způsobem.  

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 VKP - významný krajinný prvek ZOPK - 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů ZÚR OK - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje   

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje 

25.7.2016, č.j. KUOK 75051/2006 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje 

podle ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav 

(dále jen stavební zákon), souhlasí s návrhem změny č. 6 územního 

plánu města Přerova z hledisek zajištění koordinace využívání území s 

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 3. 5. 2016 oznámení o konání společného jednání o návrhu 

změny č. 6 územního plánu města Přerova (dále jen změny č. 6 ÚPm 

Přerova), dne 24.6.2016 návrh změny č. 6 ÚPm Přerova a doklady dle § 

50 odst. 7 stavebního zákona. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor 

strategického rozvoje kraje konstatuje, že mu byly předloženy všechny 

podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona. 

Předložené dokumenty obsahují: návrh změny č. 6 ÚPm Přerova včetně 

odůvodnění a stanoviska dotčených orgánů ke společnému projednání, 

které se uskutečnilo dne 23.5.2016 na Magistrátu města Přerova. 

Základní údaje: 

Název dokumentace:      ÚPm Přerova - Změna č. 6 

Rozsah řešeného území: k. ú. Přerov 

Schvalující orgán:           Zastupitelstvo města Přerova 

Pořizovatel: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a 

strategického rozvoje 

Projektant:             URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r. o., 

Ing. arch. Vanda Ciznerová, Příkop 8, 602 00 Brno; 

Technologie zpracování: digitální 

Návrh změny č. 6 ÚPm Přerova byl dokončen v dubnu 2016. Předmětem 

změny č. 6 ÚPm Přerova je řešení na pozemcích p. č. 6752/1 a Q7 

52/32, kde je navrhována změna využití plochy krajinné zeleně a 

návrhové plochy smíšené občanského vybavení a výroby o rozloze 0,23 

ha a dále řešení na pozemcích p. č. 510/8, 510/7, 510/2, 515/1 a části 

pozemku 515/2, kde dochází ke zrušení vymezení regionálního biocentra 
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RBC 164 Žebrácká. V tomto případě se jedná o plochu o rozloze 1,2 ha. 

Dochází i k úpravě hranice zastavěného území a k úpravě rozsahu 

zastavitelné plochy. 

Návrh změny č. 6 ÚPm Přerova obsahuje:  

I. ÚZEMNÍ PLÁN 

•  textovou část a grafickou část s těmito výkresy: 

1.1.2        Základní členění území JIH 1:10000 

                 1.2.2        Hlavní výkres - Urbanistická koncepce - JIH 1:10000 

1.2.3        Hlavní výkres - Dopravní řešení  1:5000 

1.3           Veřejně prospěšné stavby   1:5000 

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

•  textovou část odůvodnění a grafickou část odůvodnění s těmito 

výkresy: 

II.1.1       Koordinační výkres - Urbanistická koncepce   1:5000 

II.1.2.2    Koordinační výkres JIH - Dopravní řešení  1:10000 

     II.3.2      Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL JIH 1:10000      

     II.2          Širší vztahy  1:25000 

     II.5.2       Schéma změn  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. 6 ÚPm 

Přerova nemá vliv na vazby se sousedními obcemi; 

• návrh změny č. 6 ÚPm Přerova je v souladu se Zásadami územního 

rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací; 

• návrh změny č. 6 ÚPm Přerova je v souladu s Politikou územního 

rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1. 

 

Veřejnost 

Veřejnost neuplatnila žádné námitky ani připomínky.  

 

 

 


