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Požadavky dotčených orgánů 

 

 

Navrhovaný způsob řešení 

 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

č.j.: MMPr/086823/2016/STAV/ZP/Eh, 11.7.2016 

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 památkové péče a 

odpadového hospodářství nemají proti návrhu zadání 

změny č. 10 ÚP města Přerova zásadních námitek.  

Upozorňujeme na nesoulad v číslování této změny ÚP 

města Přerova na řadě míst v textu zadání.  

Orgán ochrany přírody upozorňuje na následující 

skutečnosti:  

- novou trasou může být dotčeno a ohroženo nově 

vysazené stromořadí v areálu výstaviště, které je třeba 

hájit - tuto skutečnost zapracovat i v zadání změny č. 10 

ÚP města Přerova;  

- umístěním trasy v nové trase v zamokřené ploše podél 

areálu EMOS může dojít k dotčení zákonem zvláště 

chráněných druhů živočichů (ptáci, obojživelníci, hmyz) 

a umístění stavby si tedy bude vyžadovat biologický 

průzkum dotčené části lokality - tuto skutečnost 

zapracovat i v zadání změny č. 10 ÚP města Přerova.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínka je předmětem násled-

ných řízení.  

 

 

Biologický průzkum této oblasti 

byl proveden investorem – závě-

rečná zpráva z července 2016, 

RNDr. L. Merta, autorizován 

k provádění posouzení podle § 

45i z.č. 114/1992 Sb a 

autorizován k provádění biolo-

gického hodnocení dle §67 odst. 

cit. zákona. (posudek byl již 

požadován MMPr, Odb. 

stavebního úřadu a životního 

prostředí závazným stanoviskem 

ze dne 20.10.2015 č.j. 

MMPr/117653/ 2015) a je 

předmětem = podmínkou 

následného řízení. Požadavek 

nebude tedy součástí zadání 

změny ÚPm Přerova. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 

prostředí a zemědělství 

č.j. KUOK 75459/2016, 1.8.2016 

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. 10 územního plánu Přerov: 

Předmětem změny č. 10 územního plánu Přerov je změna 

části trasy navrhované místní komunikace „propojovací 

komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny“, změna 

využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o 

rozloze cca 4,8 ha a plochy dopravních zařízení (DP) na 

využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a 

výroby (VS) z podnětu vlastníků dotčených nemovitostí na 

území bývalého „výstaviště Přerov“ podle předloženého 

schématu. Důvodem je přehodnocení možnosti napojení 

budoucí místní komunikace a umožnění napojení areálu a 

rozvojových ploch přímo na sil. I/47 (ul. Lipnická). 

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 10. 

změny územního plánu města Přerov"  vydal dne 20. 7. 

2016 pod č.j. KUOK 74515/2016 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: 

Cílem 10. změny územního plánu města Přerov je změna 

části trasy navrhované místní propojovací komunikace sil. 

I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny, změna využití ploch 

polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 
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ha a plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy 

jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS) z 

podnětu vlastníků dotčených nemovitostí na území 

bývalého výstaviště Přerov podle předloženého schématu. 

Důvodem je přehodnocení možnosti napojení budoucí 

místní komunikace a umožnění napojení areálu a 

rozvojových ploch přímo na sil. I/47 (ul. Lipnická). V okolí 

záměru se nenachází žádné lokality soustavy Natura 2000. 

Nejblíže ležící evropsky významná lokalita je okraj 

rozsáhlé 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. 

Návrh změny č. 10 územního plánu se netýká skladebných 

prvků nadregionálního a regionálního systému ekologické 

stability, ani zvláště chráněných území nebo jejich 

ochranných pásem, které jsou v působnosti krajského 

úřadu. K návrhu řešení neuplatňujeme připomínky. 

Upozorňujeme, že zřejmě dojde k zásahu do biotopu 

zvláště chráněných živočichů v oblasti napojení 

komunikace na silnici I/47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 10 územního 

plánu Přerov“ je nezbytné a účelné komplexně posuzovat 

z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Nedílnou součástí návrhu „změny č. 10 územního plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologický průzkum této oblasti 

byl proveden investorem – závě-

rečná zpráva z července 2016, 

RNDr. L. Merta, autorizován 

k provádění posouzení podle § 

45i z.č. 114/1992 Sb a 

autorizován k provádění biolo-

gického hodnocení dle §67 odst. 

cit. zákona. (posudek byl již 

požadován MMPr, Odb. 

stavebního úřadu a životního 

prostředí závazným stanoviskem 

ze dne 20.10.2015 č.j. 

MMPr/117653/2015).  
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Přerov“ bude v dalším stupni územně plánovací 

dokumentace: 

A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, dle přílohy stavebního zákona, 

zpracované autorizovanou osobou dle § 10i odst. 3 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout 

vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí a 

na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i návrh 

případných opatření k eliminaci, minimalizaci a 

kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno 

zejména s ohledem na: 

- Posouzení dopadů koncepce na krajinný ráz, na 

významné krajinné prvky, ovlivnění 

hydrologických poměrů. 

- Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem 

a imisemi. 

- Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení 

včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke 

koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska 

negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou 

plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, 

souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, 

anebo nesouhlasit. 

- Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy. 

- Budou zohledněny požadavky uvedené ve 

stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny, 

Regionálního pracoviště Olomoucko, oddělení 

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví (dále jen „Agentura“) ze dne 22. 7. 2016, 

č. j.: 01286/OM/16 

B. Posouzení „změny č. 10 územního plánu Přerov“ 

na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i odst. 2 

zákona o ochraně přírody a krajiny, při čemž budou 

zohledněny požadavky Agentury uvedené ve 

stanovisku ze dne 22. 7. 2016, č. j.: 01286/OM/16. 

Návrh řešení územně plánovací dokumentace, včetně 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí předá pořizovatel (v 

listinné a elektronické podobě) krajskému úřadu pro účely 

vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí.  

Zdůvodnění:  

Krajský úřad uplatnil požadavek na zpracování posouzení 

územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) 

z důvodu, že u posuzované změny územního plánu (dále 

„ZÚP“) nebyl vyloučen významný vliv na příznivý stav 

předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných 

 

 

Požadavek je ´překlopen´ do 

zadání a ´vyhodnocení´ bude 

součástí pořizované dokumen-

tace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavek je ´překlopen´ do 

zadání a ´vyhodnocení´ bude 

součástí pořizované dokumen-

tace.  

 

 

 

 

 

 

 

Správní území města ani ORP 

není součástí ptačí oblasti 

vyhlášené vládou ČR. 
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lokalit a ptačí oblasti, jak vyplývá z níže uvedeného 

stanoviska orgánu ochrany přírody - Agentury. 

Krajský úřad obdržel dne 28. 7. 2016, dopisem ze dne 22. 

7. 2016, č. j.: 01286/OM/16 stanovisko Agentury, jako 

orgánu ochrany přírody, příslušného podle ustanovení § 78 

odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, jež vydal 

v souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 

a krajiny a § 47 odst. 2 stavebního zákona. V citovaném 

stanovisku je uvedeno: Nelze vyloučit, že výše uvedená 

koncepce (změna územního plánu) může mít samostatně 

nebo ve spojení s jinými známými záměry významný vliv 

na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost 

evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, v němž 

mimo jiné uvádí:  

1. Agentura požaduje, aby při zpracování posouzení 

vlivů ZÚP na evropsky významné lokality (podle § 45i 

zákona o ochraně přírody a podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů - dále „zákon o posuzování vlivů“) i 

při zpracování vyhodnocení vlivu ZÚP na udržitelný 

rozvoj území (podle § 47 odst. 3 stavebního zákona a § 10i 

odst. 1 zákona o posuzování vlivů) byla zvýšená pozornost 

věnována zejména posouzení (hodnocení) těchto 

potenciálních dílčích vlivů: 

a) Posouzení možných vlivů hlukové zátěže (z 

dopravy, z výrobních, ze skladovacích provozů) při 

předpokládaném využívání ploch způsobem navrženým ve 

ZÚP ve vztahu k volně žijícím živočichům v EVL/NPR. 

V této souvislosti posoudit (a) zda jsou ve ZÚP navrženy 

podmínky, které tyto vlivy dostatečně regulují, (b) zda je 

třeba zajistit územní rezervu k realizaci případných 

protihlukových opatření v prostoru mezi propojovací 

komunikací mezi silnicemi I/47 – III/4724 a hranicí 

EVL/NPR. 

Vliv hlukové zátěže na EVL/NPR je třeba posuzovat ve 

spojení s jinými (kumulativními, synergickými) vlivy, 

např. s vlivem hluku z dopravy na komunikaci I. třídy 

Přerov - Lipník n.B. a na komunikaci III. třídy Přerov - 

Prosenice.  

Rizika: zejména vyrušování citlivých, k hluku vnímavých 

druhů živočichů žijících v EVL/NPR  (případně i migrace 

citlivých druhů z EVL/NPR z důvodu změny životních 

podmínek).  

Posouzení by mělo vycházet z hlukové studie a z 

expertního dopravního posudku, beroucího v úvahu 

koncepci cílového řešení dopravy ve městě Přerově i 

oprávněný zájem ochrany přírody na postupném zklidnění 

automobilového provozu v EVL/NPR a v její blízkosti.  

b) Posouzení možných vlivů případných nových 

zdrojů látek znečišťujících ovzduší na kvalitu ovzduší (při 

předpokládaném využívání ploch způsobem navrženým ve 
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ZÚP) a případné dopady imisí znečišťujících látek na 

vitalitu vegetace v EVL/NPR (zejména na zdravotní stav 

dřevin). V této souvislosti posoudit, zda jsou ve ZÚP 

navrženy podmínky, které tyto vlivy dostatečně regulují. 

Vliv je třeba posuzovat ve spojení s jinými 

(kumulativními, synergickými) dopady působení imisí 

škodlivin. V úvahu je třeba vzít skutečnost, že vitalita lesů 

v EVL/NPR je již za současného stavu oslabena vedle 

globálních vlivů i v důsledku probíhající vlny chřadnutí a 

odumírání jasanu ztepilého (původcem choroby je 

houbový patogen Chalara fraxinea). 

Rizika: zejména zhoršování zdravotního stavu vegetace 

dřevin v důsledku imisí látek znečišťujících ovzduší. 

c)   Posouzení možných vlivů navrženého způsobu 

využívání řešených ploch na vodní režim, potažmo na stav 

nivních ekosystémů EVL/NPR i v území 

hydrologeologicky souvisejícím. Posouzení možných vlivů 

na stav populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) a 

velevruba tupého (Unio crassus), tj. druhů vázaných 

životními nároky na vodní prostředí, které jsou 

samostatnými předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka. 

Předmětem posouzení by měly být zejména vlivy spojené 

s případným odvodňováním pozemků nebo s případnými 

novými odběry povrchových nebo podzemních vod. 

Rizika: zejména pokles hladiny podzemních vod, změny 

dynamiky sezónního kolísání hladiny podzemních vod a 

zvodňování tůní, změna průtokových poměrů v toku 

Strhanci. 

Posouzení by mělo vycházet z odborného hydro-

geologického posudku a z odborné prognózy možných 

důsledků případných změn vodního režimu na vegetaci. 

Každou potenciální negativní změnu ve vodním režimu 

EVL/NPR je třeba hodnotit jako významnou. Zachování 

dosavadního vodního režimu je jedním ze základních 

předpokladů zachování příznivého stavu ekosystémů, 

tvořících předměty ochrany EVL/NPR.  

d) Posouzení možných vlivů navrženého způsobu 

využívání řešených ploch na kvalitu podzemních i 

povrchových vod, potažmo na stav nivních ekosystémů 

EVL/NPR i v území hydrologicky souvisejícím. 

Předmětem posouzení by měl být zejména způsob 

nakládání s odpadními vodami a rizika havárií i možných 

důsledků havarijního znečištění na ekosystémy EVL/NPR 

(např. v souvislosti se skladováním nebezpečných látek, 

s parkováním velkého počtu automobilů apod.). Řešené 

plochy se nacházejí v záplavovém území pro Q100.  

Rizika: znečištění vod závadnými látkami. 

e)   Posoudit možné vlivy nočního osvětlení při 

využívání ploch (ploch prostorově navazujících na 

EVL/NPR) způsobem navrženým ve ZÚP ve vztahu k 

volně žijícím živočichům. V této souvislosti posoudit, zda 
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jsou ve ZÚP navrženy podmínky, které tyto vlivy 

dostatečně regulují. Posoudit variantu s vyloučením 

instalace nových zdrojů nočního osvětlení v ochranném 

pásmu NPR.  

Rizika: zejména zraňování a usmrcování živočichů, 

především hmyzu (včetně druhů zvláště chráněných a 

vzácných) nalétávajícího za tmy na lampy venkovního 

osvětlení z prostoru EVL/NPR (riziko snižování 

biologické rozmanitosti). Problematika vlivu světelného 

znečištění na přírodu je podrobně řešena např. na 

http://svetelneznecisteni.cz/.  

f) Posoudit (v rámci vyhodnocení vlivu ZÚP na 

udržitelný rozvoj území) podmínky upravující ochranu 

krajinného rázu řešených ploch ve ZÚP (např. max. výšku 

staveb/podlažnost, poměr zastavěných ploch a ploch 

zeleně atd.). 

Posouzení by mělo vycházet z odborného posudku, 

zpracovaného osobou s praxí v hodnocení krajinného rázu 

podle některé z běžně užívaných metodik např. Vorel, 

Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička (2004): Metodický 

postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo 

změny využití území na krajinný ráz. ČVUT, Praha. 

2. Agentura požaduje, aby předmětem posouzení vlivů 

ZÚP na evropsky významné lokality (podle § 45i zákona o 

ochraně přírody a podle zákona o posuzování vlivů) i při 

zpracování vyhodnocení vlivu ZÚP na udržitelný rozvoj 

území (podle § 47 odst. 3 stavebního zákona a § 10i odst. 1 

zákona o posuzování vlivů) byly všechny případné nové 

dílčí změny provedené v průběhu pořizování a schvalování 

řešené změny územního plánu. 

Agentura na základě uvážení výše uvedených skutečností 

nevyloučila významný vliv koncepce na příznivý stav 

předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných 

lokalit nebo ptačích oblastí. 

Krajský úřad současně 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): 

Bez připomínek. 

Vodní hospodářství (Ing. Jana Němečková): 

Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž 

ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou návrhem 

zadání 10. změny Územního plánu města Přerova dotčeny. 

Krajský úřad upozorňuje, že předmětná lokalita (nebo její 

část) se nachází ve stanoveném záplavovém území (Q100) 

významného vodního toku Bečva (záplavové území 
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stanovil krajský úřad opatřením obecné povahy pod č.j.: 

KUOK 93802/2011 ze dne 05. 09. 2011, ve znění 

pozdějších aktualizací). Krajský úřad žadatele upozorňuje, 

že jakákoliv výstavba či činnost na pozemcích ve 

stanoveném záplavovém území musí respektovat 

podmínky uvedené ve výše citovaném opatření obecné 

povahy. 

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.  

V souvislosti s novelizací zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně ZPF (zákonem č. 41/2015 Sb. a zákonem č. 

184/2016 Sb.) upozorňujeme na nezbytnost vyhodnocování 

všech návrhových ploch, které reprezentují zábory ZPF, 

včetně ploch vymezovaných v zastavěném území. 

Lesní hospodářství (Ing. Vlastimil Dřímal):  

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 10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna záboru ZPF bude v rámci 

zhotovení dokumentace změny 

ÚPm Přerova vyhodnocena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V řešeném území nedochází 

k záborům PUPFL. 
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Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a 

silničního hospodářství 

č.j. KUOK 69194/2016, 8.7.2016 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a 

silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), obdržel 

dne 29. 6. 2016 Vaše Oznámení o zahájení projednávání 

Návrhu zadání 10. změny Územního plánu města Přerova.  

Účelem a důvodem pořízení předmětné změny je změna 

části trasy navrhované místní komunikace ´propojovací 

komunikace silnice I/47 - silnice III/4724, ul. Kopaniny, 

změna využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti 

(OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy dopravních zařízení 

(DP) na využití plochy jako plochy smíšené občanského 

vybavení a výroby (VS) z podnětu vlastníků dotčených 

nemovitostí na území bývalého ´výstaviště Přerov podle 

předloženého schématu. Důvodem má být přehodnocení 

možnosti napojení budoucí místní komunikace a umožnění 

napojení areálu a rozvojových ploch přímo na silnice I/47 

(ul. Lipnická). Požadavky na koncepci veřejné 

infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn, nejsou.  

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, své požadavky na obsah zadání 10. 

změny územního plánu města Přerova neuplatňuje. 

 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní 

pracoviště Přerov 

č.j. KHSOC/17213/2016/PR/HOK, 14.7.2016 

Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru 

rozvoje ze dne 29.6. 2016, č.j. : MMPr/085595/2016 o 

uplatnění stanoviska k návrhu územně plánovací 

dokumentace – návrh zadání 10. změny Územního plánu 

města Přerova, posoudila Krajská hygienická stanice 

Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 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 zadání 10. změny Územního plánu města Přerova.  

Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu 

zadání 10. 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 
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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 10. změny Územního 

plánu města Přerova, orgán ochrany veřejného zdraví 

souhlasí.  

Odůvodnění: V současné době je účinný Územní plán 

města Přerova po 1. změně. Změny územního plánu č. 2, 3, 

4, a 6 jsou ve fázi pořizování návrhu dokumentace.  

O pořízení 9. změny Územního plánu města Přerova 

rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 

521/18/5/2016 dne 20.6.2015. 

Účel a důvod pořízení změny: Změna části trasy 

navrhované místní komunikace propojovací komunikace 

sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny, změna využití ploch 

polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 

ha a plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy 

jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS) z 

podnětu vlastníků dotčených nemovitostí na území 

bývalého ´výstaviště Přerov´ podle předloženého schématu.  

Důvodem je přehodnocení možnosti napojení budoucí 

místní komunikace a umožnění napojení areálu a 

rozvojových ploch přímo na sil. I/47 (ul. Lipnická). Při 

vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany 

veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující 

dokumenty:  

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání 10. 

změny Územního plánu města Přerova 

Textové podklady návrhu zadání 10. změny Územního 

plánu města Přerova, zpracoval Magistrát města Přerova, 

Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení 

územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 6/2016 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny, reg. pracoviště 

Olomoucko 

č.j. 01340/2016, 2.8.2016 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále “AOPK”) 

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 „zákon o ochraně přírody“) 

uplatňuje požadavky (podle § 47 odst. 2 stavebního 

zákona) k obsahu dokumentace „Návrh Zadání 10. změny 

Územního plánu města Přerova“ (pořizovatel: Magistrát 

města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, 

datum zpracování: červen 2016) v následujícím rozsahu: 
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Požadavky k bodu B.a) návrhu zadání: (požadavky lze 

zpracovat i jako varianty řešení podle bodu B.e) návrhu 

zadání)  

→ změna na smíšenou plochu občanského vybavení a 

výroby (VS) Pozn.: pro plochy VS nejsou v ÚP stanoveny 

žádné podmínky využití (regulativy).  

Požadavek AOPK:  

a) Vymezit v ÚP nový typ plochy VSn - smíšené plochy 

občanského vybavení a nerušící  

b) Stanovit pro nový typ plochy podmínky využití 

(regulativy) alespoň v tomto rozsahu: Přípustné využití: - 

stavby a zařízení bez významných negativních vlivů na 

životní prostředí. Nepřípustné využití: - umísťování, 

povolování a provádění nových staveb pro občanskou 

vybavenost, pro výrobu a skladování v ochranném pásmu 

NPR Žebračka (§ 37 zákona č. 114/1992 Sb.). Podmínky 

prostorového uspořádání: - minimální plošné zastoupení 

zeleně: min. 30%, - výška objektů v hřebeni střechy max. 

15 m, - barevné provedení staveb: nekontrastní vůči 

vegetaci, - oplocení: drátěné pletivo, případně vegetační 

„živý“ plot z geograficky původních druhů rostlin. 

Zdůvodnění: Cílem požadavku AOPK je dosáhnout 

stanovení podmínek využití plochy (v souladu s bodem I/1/f 

v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) a vyloučit tak 

působení negativních vlivů (spojených s budováním a 

užíváním staveb či zařízení) na ekosystémy, které jsou 

předmětem ochrany NPR Žebračka a EVL Bečva - 

Žebračka nebo na dílčí složky těchto ekosystémů. Pro 

plochy VS nejsou v ÚP v současnosti stanoveny žádné 

podmínky využití (viz kap. B.6 ÚP). Vymezení plochy VS 

bez jakýchkoliv podmínek není v řešené lokalitě slučitelné 

se zájmy chráněnými právními předpisy na úseku ochrany 

přírody. - Dotčené zájmy OP: zejména ochrana NPR 

Žebračka (vyhláška č. 265/2007 Sb.) prostřednictvím jejího 

ochranného pásma (§ 37 ZOPK), ochrana EVL Bečva - 

Žebračka (nařízení vlády č. 208/2012 Sb. a nařízení vlády 

č. 318/2013 Sb.), ochrana krajinného rázu (§ 12 ZOPK). - 

Požadavek vychází z těchto legislativních limitů: § 37 odst. 

1 (funkce ochranných pásem ZCHÚ), § 45h + § 45i ZOPK 

(hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti), § 12 ZOPK (ochrana 

krajinného rázu). - Současný stav: areál bývalého 

výstaviště, objekty různého provedení v mozaice s plochami 

zeleně, občasné pořádání kulturních nebo sportovních akcí.  

→ změna části trasy komunikace 

- Stanovit v ÚP podmínky pro umístění navržené 

komunikace (ve smyslu bodu I/1/d v příloze č. 7 k vyhlášce 

č. 500/2006 Sb.) k zajištění ochrany NPR Žebračka a EVL 

Bečva-Žebračka před nepříznivými účinky hluku z 

automobilové dopravy (nebo zajistit územní rezervu k 

vytvoření např. protihlukové bariéry, valů n. pásů izolační 

 

 

 

 

 

 

 

Takový regulativ je 

nedefinovatelný – způsob 

ochrany území před negativními 

vlivy je předmětem následných 

řízení. 

Podmínky umisťování staveb 

v ochranném pásmu NPR jsou 

předmětem následných řízení.  

V řešeném území v OP NPR je 

již objekt ´historicky´ umístěn. 

Min. plošné zastoupení zeleně 

na rostlém terénu v plochách VS 

je v ÚPm Přerova stanoveno na 

20% a nebylo při pořízení 

žádným orgánem ochrany 

přírody a krajiny připomín-

kováno. Dotčený orgán je vázán 

svým předchozím stanoviskem - 

musel by doložit, že nastaly 

nové skutečnosti, které nemohly 

být uplatněny dříve a kterými se 

podstatně mění podmínky, za 

kterých bylo předchozí 

stanovisko vydáno (§4 

stavebního zákona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o změnu trasování 

s odsunutím od NPR a EVL 

západním směrem - komunikace 

je již v územním plánu umístěna 

(nebylo při pořízení žádným 

orgánem ochrany přírody a 



20. zasedán Zastupitelstva města Přerova – 19.9.2016 

Územní plán města Přerova – změna 10 - příloha 

 

13/19 

zeleně).  

Zdůvodnění: Cílem požadavku AOPK je zmírnit 

předvídatelné negativní dopady hlukové zátěže (z provozu 

na navrhované komunikaci) na ekosystémy, které jsou 

předmětem ochrany NPR Žebračka a EVL Bečva - 

Žebračka nebo na dílčí složky těchto ekosystémů. 

Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury mají být 

součástí obsahu územního plánu (bod I/1/d v příl. č. 7 k 

vyhlášce č. 500/2006 Sb). Naturové hodnocení (podle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb) k Územnímu plánu města Přerova 

(Velecká 2007, str. 28) nevylučuje mírné až významné 

ohrožení EVL dopravní infrastrukturou budovanou v 

blízkosti i ve větší vzdálenosti od EVL. - Dotčené zájmy 

OP: zejména ochrana EVL Bečva - Žebračka (nařízení 

vlády č. 208/2012 Sb. a nařízení vlády č. 318/2013 Sb.). - 

Požadavek vychází z těchto legislativních limitů: § 45h + § 

45i ZOPK (hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti). - Současný 

stav: areál bývalého výstaviště, objekty různého provedení 

v mozaice s plochami zeleně, občasné pořádání kulturních 

nebo sportovních akcí. 

Požadavky k bodu B.g) návrhu zadání: - AOPK 

stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 

(č. j. 01286/OM/16) nevyloučila významný vliv změny č. 

10 Územního plánu města Přerova na příznivý stav 

předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných 

lokalit nebo ptačích oblastí (zde konkrétně Evropsky 

významné lokality Bečva-Žebračka). Změna č. 10 

Územního plánu města Přerova tak musí být předmětem 

naturového posouzení (podle § 45i zákona o ochraně 

přírody). 

 

č.j. 01286/2016, 28.7.2016 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále “AOPK”) 

jako orgán ochrany přírody 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 

„zákon o ochraně přírody“) vydává v souladu s § 45i odst. 

1 zákona o ochraně přírody a s § 47 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

„stavební zákon“) na základě oznámení o zahájení 

projednání Návrhu zadání 10. změny Územního plánu 

(dále „ZÚP“) města Přerova (pořizovatel: Magistrát města 

Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, datum 

zpracování: červen 2016) následující stanovisko:  

- Nelze vyloučit, že výše uvedená koncepce (změna 

územního plánu) může mít samostatně nebo ve spojení s 

jinými známými záměry významný vliv na příznivý stav 

předmětů ochrany nebo na celistvost evropsky 

krajiny připomínkováno; 

dotčený orgán je vázán svým 

předchozím stanoviskem - musel 

by doložit, že nastaly nové 

skutečnosti, které nemohly být 

uplatněny dříve a kterými se 

podstatně mění podmínky, za 

kterých bylo předchozí 

stanovisko vydáno (§4 

stavebního zákona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, Odboru 

životního prostředí a 

zemědělství, jako příslušného 

dotčeného orgánu na úseku 

ochrany přírody, příslušný podle 

§ 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů viz níže. 

 

 

Toto stanovisko je podpůrným 

pro KÚOK, Odbor životního 

prostředí a zemědělství 
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významných lokalit nebo ptačích oblastí.  

Dále k věci: 1. AOPK požaduje, aby při zpracování 

posouzení vlivů ZÚP na evropsky významné lokality 

(podle § 45i zákona o ochraně přírody a podle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve 

znění pozdějších předpisů - dále „zákon o posuzování 

vlivů“) i při zpracování vyhodnocení vlivu ZÚP na 

udržitelný rozvoj území (podle § 47 odst. 3 stavebního 

zákona a § 10i odst. 1 zákona o posuzování vlivů) byla 

zvýšená pozornost věnována zejména posouzení 

(hodnocení) těchto potenciálních dílčích vlivů:  

a) Posouzení možných vlivů hlukové zátěže (z dopravy, z 

výrobních, ze skladovacích provozů) při předpokládaném 

využívání ploch způsobem navrženým ve ZÚP ve vztahu k 

volně žijícím živočichům v EVL/NPR. V této souvislosti 

posoudit (a) zda jsou ve ZÚP navrženy podmínky, které 

tyto vlivy dostatečně regulují, (b) zda je třeba zajistit 

územní rezervu k realizaci případných protihlukových 

opatření v prostoru mezi propojovací komunikací mezi 

silnicemi I/47 – III/4724 a hranicí EVL/NPR. Vliv hlukové 

zátěže na EVL/NPR je třeba posuzovat ve spojení s jinými 

(kumulativními, synergickými) vlivy, např. s vlivem hluku 

z dopravy na komunikaci I. třídy Přerov - Lipník n.B. a na 

komunikaci III. třídy Přerov - Prosenice. Rizika: zejména 

vyrušování citlivých, k hluku vnímavých druhů živočichů 

žijících v EVL/NPR (případně i migrace citlivých druhů z 

EVL/NPR z důvodu změny životních podmínek). 

Posouzení by mělo vycházet z hlukové studie a z 

expertního dopravního posudku, beroucího v úvahu 

koncepci cílového řešení dopravy ve městě Přerově i 

oprávněný zájem ochrany přírody na postupném zklidnění 

automobilového provozu v EVL/NPR a v její blízkosti.  

b) Posouzení možných vlivů případných nových zdrojů 

látek znečišťujících ovzduší na kvalitu ovzduší (při 

předpokládaném využívání ploch způsobem navrženým ve 

ZÚP) a případné dopady imisí znečišťujících látek na 

vitalitu vegetace v EVL/NPR (zejména na zdravotní stav 

dřevin). V této souvislosti posoudit, zda jsou ve ZÚP 

navrženy podmínky, které tyto vlivy dostatečně regulují. 

Vliv je třeba posuzovat ve spojení s jinými (kumulativními, 

synergickými) dopady působení imisí škodlivin. V úvahu 

je třeba vzít skutečnost, že vitalita lesů v EVL/NPR je již 

za současného stavu oslabena vedle globálních vlivů i v 

důsledku probíhající vlny chřadnutí a odumírání jasanu 

ztepilého (původcem choroby je houbový patogen Chalara 

fraxinea). Rizika: zejména zhoršování zdravotního stavu 

vegetace dřevin v důsledku imisí látek znečišťujících 

ovzduší.  

c) Posouzení možných vlivů navrženého způsobu 

využívání řešených ploch na vodní režim, potažmo na stav 

nivních ekosystémů EVL/NPR i v území 

 

Stanovisko Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, Odboru 

životního prostředí a 

zemědělství, jako příslušného 

dotčeného orgánu na úseku 

ochrany přírody, příslušný podle 

§ 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů svým č.j. KUOK 

74515/2016 ze dne 20.7.2016 

viz výše,…“po posouzení 

koncepce „Návrh zadání 10. 

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“. Posouzení se 

týká pouze kompetencí 

vyplývajících z působnosti 

AOPK v OP NPR Žebračka. 
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hydrologeologicky souvisejícím. Posouzení možných vlivů 

na stav populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) a 

velevruba tupého (Unio crassus), tj. druhů vázaných 

životními nároky na vodní prostředí, které jsou 

samostatnými předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka. 

Předmětem posouzení by měly být zejména vlivy spojené s 

případným odvodňováním pozemků nebo s případnými 

novými odběry povrchových nebo podzemních vod. 

Rizika: zejména pokles hladiny podzemních vod, změny 

dynamiky sezónního kolísání hladiny podzemních vod a 

zvodňování tůní, změna průtokových poměrů v toku 

Strhanci. Posouzení by mělo vycházet z odborného 

hydrogeologického posudku a z odborné prognózy 

možných důsledků případných změn vodního režimu na 

vegetaci. Každou potenciální negativní změnu ve vodním 

režimu EVL/NPR je třeba hodnotit jako významnou. 

Zachování dosavadního vodního režimu je jedním ze 

základních předpokladů zachování příznivého stavu 

ekosystémů, tvořících předměty ochrany EVL/NPR.  

d) Posouzení možných vlivů navrženého způsobu 

využívání řešených ploch na kvalitu podzemních i 

povrchových vod, potažmo na stav nivních ekosystémů 

EVL/NPR i v území hydrologicky souvisejícím. 

Předmětem posouzení by měl být zejména způsob 

nakládání s odpadními vodami a rizika havárií i možných 

důsledků havarijního znečištění na ekosystémy EVL/NPR 

(např. v souvislosti se skladováním nebezpečných látek, s 

parkováním velkého počtu automobilů apod.). Řešené 

plochy se nacházejí v záplavovém území pro Q100. Rizika: 

znečištění vod závadnými látkami.  

e) Posoudit možné vlivy nočního osvětlení při využívání 

ploch (ploch prostorově navazujících na EVL/NPR) 

způsobem navrženým ve ZÚP ve vztahu k volně žijícím 

živočichům. V této souvislosti posoudit, zda jsou ve ZÚP 

navrženy podmínky, které tyto vlivy dostatečně regulují. 

Posoudit variantu s vyloučením instalace nových zdrojů 

nočního osvětlení v ochranném pásmu NPR. Rizika: 

zejména zraňování a usmrcování živočichů, především 

hmyzu (včetně druhů zvláště chráněných a vzácných) 

nalétávajícího za tmy na lampy venkovního osvětlení z 

prostoru EVL/NPR (riziko snižování biologické 

rozmanitosti). Problematika vlivu světelného znečištění na 

přírodu je podrobně řešena např. na 

http://svetelneznecisteni.cz/. 

f) Posoudit (v rámci vyhodnocení vlivu ZÚP na udržitelný 

rozvoj území) podmínky upravující ochranu krajinného 

rázu řešených ploch ve ZÚP (např. max. výšku staveb / 

podlažnost, poměr zastavěných ploch a ploch zeleně atd.). 

Posouzení by mělo vycházet z odborného posudku, 

zpracovaného osobou s praxí v hodnocení krajinného rázu 

podle některé z běžně užívaných metodik např. Vorel, 

http://svetelneznecisteni.cz/
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Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička (2004): Metodický 

postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo 

změny využití území na krajinný ráz. ČVUT, Praha.  

2. AOPK požaduje, aby předmětem posouzení vlivů ZÚP 

na evropsky významné lokality (podle § 45i zákona o 

ochraně přírody a podle zákona o posuzování vlivů) i při 

zpracování vyhodnocení vlivu ZÚP na udržitelný rozvoj 

území (podle § 47 odst. 3 stavebního zákona a § 10i odst. 1 

zákona o posuzování vlivů) byly všechny případné nové 

dílčí změny provedené v průběhu pořizování a schvalování 

řešené změny územního plánu.  

Odůvodnění:  

Podklady: Součásti spisu:  

projednání Návrhu zadání 10. změny Územního plánu 

města Přerova (datováno ke dni 29. 6. 2016, doručeno dne 

30. 6. 2016, evidováno pod č. j. 01039/OM/16) + příloha: - 

Návrh zadání 10. změny Územního plánu města Přerova 

(pořizovatel: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a 

strategického rozvoje, datum zpracování: červen 2016). 

Mimo spis:  

období 2013-2018. Dostupný z http://drusop.nature.cz/ 

ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=24917.  

http://www. 

prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/ 

uzemni-plan-mesta-prerova/uzemni-plan-mesta-prerova-

pravni-stav-po-vydani-zmeny-c-1.html.  

http://mapy.nature.cz/.  

ý a katastrální: Informace o 

parcelách z KN. Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

 

Základní údaje:  

- „Návrh Zadání 10. změny Územního plánu 

města Přerova“  

- Magistrát města Přerova, Odbor koncepce 

a strategického rozvoje  

- Viz kap. A. Návrhu Zadání.  

- Viz přílohu Návrhu zadání. 

Koncepcí dotčené (přímo nebo nepřímo) evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti:  

Evropsky významná lokalita (dále “EVL”) Bečva - 

Žebračka (podle nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o 

vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do 

evropského seznamu a podle nařízení vlády č. 318/2013 

Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných 

lokalit). Předměty ochrany EVL (typy evropských 

stanovišť a evropsky významné druhy) jsou vyjmenovány 

v příloze č. 903 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb. Záměrem 

potenciálně dotčené předměty ochrany EVL: (a) typy 

http://drusop.nature.cz/%20ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=24917
http://drusop.nature.cz/%20ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=24917
http://mapy.nature.cz/
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evropských stanovišť: 91F0  

- Smíšené lužní lesy (název zkrácen), (b) evropsky 

významné druhy: kuňka ohnivá (Bombina bombina), 

velevrub tupý (Unio crassus).  

Základní údaje o stavu přírody na pozemcích dotčených 

záměrem:  

Základní údaje o stavu přírody záměrem potenciálně 

dotčené části EVL Bečva - Žebračka jsou uvedeny v Plánu 

péče o NPR Žebračka a její ochranné pásmo na období 

2013-2019. Mapy rozšíření typů evropských stanovišť 

(ekosystémů) jsou v elektronické podobě přístupné na 

Portálu informačního systému ochrany přírody 

(http://mapy.nature.cz/).  

Legislativní rámec:  

celistvá evropská soustava území se 

stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 

typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky 

významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní 

tento stav obnovit. Na území ČR je Natura 2000 tvořena 

vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky 

významnými lokalitami (srov. § 3 odst. 1 písm. r/ zákona o 

ochraně přírody).  

nebo ve spojení jinými významně ovlivnit příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho 

důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených 

hledisek (srov. § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody). 

Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr 

uvedený v § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody, je 

povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu 

ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně 

nebo nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 

významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

(podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody).  

považuje za příznivý, pokud jeho přirozený areál a plochy, 

které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se 

zvětšují a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné 

pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou 

pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav 

jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý (srov. 

§ 3 odst. 1 písm. s/ zákona o ochraně přírody).  

jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu 

naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný 

prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál 

rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné 

budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v 
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dohledné době i nadále existovat dostatečně velká 

stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací (srov. 

§ 3 odst. 1 písm. t/ zákona o ochraně přírody).  

oblasti se rozumí soudržnost ekologických struktur a 

funkcí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti 

posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany (srov. § 

3 odst. 1 písm. u/ zákona o ochraně přírody).  

Možné negativní vlivy koncepce na EVL:  

Viz výše požadavky AOPK na posouzení (hodnocení) 

potenciálních dílčích vlivů ZÚP.  

Shrnutí: AOPK na základě uvážení výše uvedených 

skutečností nevyloučila významný vliv koncepce na 

příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

Poučení:  

je třeba předloženou 

koncepci (změnu územního plánu) posuzovat podle zákona 

o posuzování vlivů (srov. § 45i odst. 2 zákona o ochraně 

přírody) z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti.  

přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu 

odvolat. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 

rozvoje kraje 

č.j. KÚOK 74219/2016, 20.7.2016 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 

rozvoje kraje, dle ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších úprav, obdržel dne 30. 6. 2016 návrh zadání 

změny č. 9 územního plánu města Přerova a oznámení o 

projednání návrhu zadání změny č. 10 územního plánu 

města Přerova. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 

strategického rozvoje kraje, 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:  

Aktualizace č. 1;  

oje Olomouckého kraje ve znění 

pozdějších aktualizací;  

koordinováno s nimi funkční a prostorové využití řešeného 

území (veřejná infrastruktura nadmístního významu, 

skladebné části ÚSES apod.),  

a dále respektovat územně plánovací podklady, příp. 

vycházet z:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení změny č. 10 ÚPm 

Přerova nebude v rozporu 

s uvedenými nadřazenými 

dokumentacemi. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 

lokální úpravu místní části 

města, nebyly sousední obce 

obesílány. Nemá vliv na územně 

plánovací dokumentace 

sousedních obcí. 
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území Olomouckého kraje;  

 

 

 

Požadavky veřejnosti 

 

 

Navrhovaný způsob řešení 

 

Požadavky veřejnosti nebyly uplatněny.  

 


