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Požadavky  Způsob řešení 

 

Dotčené orgány 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí 
7.9.2016, č.j. MMPr/110373/2016/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. 4B ÚP 

Přerov zásadních námitek a připomínek.  

Orgán ochrany přírody pouze upozorňuje na nezbytnost respektovat při 

koncepci kanalizace plochy NPR Žebračka vč. ochranného pásma, EVL 

CZ0714082 „Bečva - Žebračka“ dle Nařízení vlády č. 132/2005 a dále 

dotčené plochy prvků ÚSES dle platné ÚPD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství 

12.10.2016, č.j. KUOK 100415/2016  

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, 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, sděluje k návrhu změny č. 4B územního plánu 

Přerov:  

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):  

V návrhu změny č. 4B ÚP Přerov nejsou obsaženy požadavky na nové 

zábory zem. půdy, 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, takto:  

Návrh změny č. 4B 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 
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v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství.  

Ochrana ovzduší (Mgr. Petr Ošťádal):  

Návrh změny č. 4B ÚP Přerov řeší změny na kanalizační síti. Změnou z 

hlediska ochrany ovzduší je, že v místní části Čekyně na levém břehu 

Olešnice bude situována vlastní ČOV (1 200 EO). Z kapacity ČOV 

vyplývá, že se bude jednat o nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší 

neuvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Upozorňujeme na skutečnost, že k územnímu a stavebnímu řízení a k 

řízení o vydání kolaudačního souhlasu je z hlediska ochrany ovzduší 

podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, příslušným dotčeným orgánem ochrany ovzduší 

Magistrát města Přerova. K návrhu změny č. 4B ÚP Přerov nemáme 

připomínky.  

Prevence závažných havárií (Ing. Milan Bartoň):  

K návrhu zadání změny č. 4B územního plánu – Přerov nemá krajský 

úřad z pohledu zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií 

připomínky. Kanalizace je sice prováděna v blízkosti PRECHEZY, 

změna územního plánu však dle § 49 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb. 

není vyvolána společností PRECHEZA a PRECHEZA není předmětem 

změny územního plánu, tzn. krajský úřad není dotčeným orgánem.  

Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová):  

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad sděluje, že změna č. 4B 

územního plánu města Přerova, řešící odkanalizování místních částí 

Lýsky, Dluhonice, Kozlovice, Čekyně a Penčice, musí respektovat 

schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (dále 

jen „PRVOK“).  

Pro jednotlivé místní části je v něm ve výhledové části uvedeno 

následující:  

1. V místní části Čekyně bude vybudována nová splašková kanalizace 

DN 250 – 300, v délce 5,10 km, pod obcí na levém břehu potoka 

Olešnice bude situována vlastní ČOV (1 200 EO) – 180 m3/den. Na tuto 

ČOV budou výhledově napojeny Penčice, po roce 2015 obce Lhotka, 

případně i Zábešní Lhota.  

2. V místní části Dluhonice bude řešeno odkanalizování s využitím 

stávající jednotné kanalizace. Na ní bude před vyústěním zřízena 

odlehčovací komora s čerpací stanicí s výtlačným potrubím. Součástí 

akce bude podchod pod řekou Bečvou. Kanalizace bude zaústěna do 

stávajícího kanalizačního přivaděče, likvidace odpadních vod bude na 

ČOV Přerov.  

3. V místní části Lýsky bude vybudována nová splašková kanalizační síť 

(850 m stok DN 250), pod městskou částí nová čerpací stanice s 

výtlakem cca dl. 870 m zaústěným do stávajícího kanalizačního 

přivaděče (výtlak) vedoucího z Prosenic do kanalizační sítě Přerova.  

4. V místní části Kozlovice je ve výhledu stavba řešící likvidaci 

odpadních vod z obce Kozlovice, které budou před vyústěním do potoka 

podchyceny novým kanalizačním sběračem a svedeny přes odlehčovací 

komoru do čerpací stanice, odkud budou přečerpávány na městskou 

kanalizaci Přerov v ulici Dvořákova. Toto řešení předpokládá zrušení 

septiků a žump u jednotlivých rodinných domků z důvodu potřebné 

koncentrace odpadních vod na městskou ČOV. Návrh kanalizace, 

výtlaku a umístění čerpací stanice je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. Je navržena hlavní stoka, kterou budou odváděny veškeré 

odpadní vody z obce do odlehčovací komory. Z komory budou 

splaškové odpadní vody vedeny do čerpací stanice a oddělené dešťové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o změnu PRVKOK 

byla  

- podána dne 15.12.2016 

písemnou formou i 

elektornickou cestou 

s potvrzením správce@ 

geocentrum.cz (uloženo 

pod č. 461)  

- schválena usn. zastupitels-

tva města č. 697/24/6/2017 

dne 23.1.2017.  

Krajský úřad Olomouckého 

kraje, Odbor životního 

prostředí a zemědělství, 

projednal přeloženou 

žádost o změnu PRVKOK 

vydal tzv.  předběžný 

souhlas s navrhovanými 

změnami PRVKOK č.j. 

14891/2017 ze dne 

4.2.2017, který umožňuje 

předložit zastupitelstvu 

města změnu č. 4B ÚPm 

Přerova k jejímu vydání a 

následné vydání územního 

rozhodnutí o umístění 

stavby ´Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice´. 
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vody budou odlehčovací stokou zaústěny do potoka Lučnice. Potrubí 

bude provedeno z trub DN 300 až DN 800 v délce 1 350 m. Výtlak je 

navržen z tlakového potrubí DN 225 v celkové délce 1290 m. Současně 

bude provedena i rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v 

Kozlovicích. V návrhovém období je v souladu s územním plánem 

navržena dostavba sítě v lokalitě Zábraně – cca 650 m.  

5. Stávající kanalizace v Penčicích bude postupně rekonstruována tak, 

aby vyhověla požadavkům kladeným na kanalizaci pro splaškové 

odpadní vody (vodotěsnost), v některých ulicích je nutné vybudování 

nových splaškových kanalizačních větví – celková délka kanalizace 2 

000 m. Odpadní vody budou čerpány výtlakem délky 1 700 m na ČOV 

Čekyně. Výhledově (po roce 2015) se uvažuje s napojením Zábešní 

Lhoty na kanalizační síť Penčice.  

Oproti tomu v návrhu změny č. 4B územního plánu města Přerova je 

uvedeno:  

1. Stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice jsou již realizovány. Změna 

v PRVKOK v tomto směru však nebyla doposud provedena. Na krajský 

úřad nebyly zaslány potřebné materiály (zákres nových staveb do 

mapového podkladu, kopie výkresové dokumentace z PD pro územní 

řízení nebo stavební povolení nebo data z geodetického zaměření 

realizované stavby) pro doplnění PRVKOK. V PRVKOK jsou u 

místních části Dluhonice a Kozlovice tyto stavby uvedené pouze ve 

výhledu.  

2. U Lýsek je v návrhu změny č. 4B územního plánu města Přerova 

oproti PRVKOK uvedeno, že tato původní koncepce se ruší a je 

navržena nová čerpací stanice v jižní části místní části Lýsky a trasa 

výtlaku je navržena v pozemcích ve vlastnictví města Přerova.  

Krajský úřad již ve svém stanovisku č.j.: KUOK 45336/2015 ze dne 14. 

05. 2015 upozorňoval, že změna Územního plánu města Přerova musí 

respektovat schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 

kraje a toto i nadále trvá. Pokud by změna územního plánu měla být 

schválená, je nejprve nezbytné změnit PRVKOK. Další připomínky ke 

změně územního plánu nemáme. 

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. 

 

Stanovisko k měněným částem dokumentace v rámci veřejného 

projednání: 

15.2.2017, č.j. KÚOK 19140/2017 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účelem změny a 

aktualizace PRVKOK byla 

KÚOK poskytnuta:  

- dig. data nových úseků 

kanalizace, která má 

pořizovatel k dispozici od 

povinného poskytovatele 

údajů o území v rámci ÚAP 

(územně analytických 

podkladů), 

- změna trasy 

napojení kanalizačního 

výtlaku z Lýsek na 

kanalizační systém města 

(data z dokumentace změny 

4B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změna č. 4B Územního plánu města Přerova_vyhodnocení projednání 

26.ZM-20.3.2017_příloha 1 

5/12 

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 § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

sděluje k upravenému návrhu změny č. 4B územního plánu Přerov po 

veřejném projednání:  

Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová):  
Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, sděluje, sděluje, že změna 

č. 4B územního plánu města Přerova, řešící odkanalizování místních 

částí Lýsky, Dluhonice, Kozlovice, Čekyně a Penčice, je v souladu s 

podanými žádostmi o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Olomouckého kraje (dále „PRVKOK“) v rámci probíhající velké 

aktualizace PRVKOK. Pro požadované změny vydal dne KUOK 4. 2. 

2017 předběžný souhlas pod č.j.: KUOK 14891/2017.  

K veřejnému projednání změny č. 4B územního plánu města Přerova 

nemáme dalších připomínek.  

Ostatní oddělení krajského úřadu nemají připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

26.9.2016, č.j. KHSOC/22156/2016/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 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. 

Odůvodnění:  

Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 84/4/5/2015 ze dne 9.3.2015 

bylo schváleno pořízení změny č. 4 ÚPm Přerova. Zadání změny bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 212/8/6/2015 dne 

13.7.2015. Důvodem jejího pořízení je:  

a) Digitalizace map katastru nemovitostí správního území města Přerova 

- katastrálních území Lověšice u Přerova, Vinary u Přerova a části 

katastrálního území Dluhonice. Jedná se o odstranění nesrovnalostí 

grafické části územního plánu s aktuálním mapovým podkladem.  

b) Stanovení koncepce odkanalizování místních částí města Čekyně, 

Penčice, Dluhonice a Lýsky - posouzení možností řešení odkanalizování 

vzhledem k vývoji jeho technického řešení a aktualizace návrhu a popisu 

odvádění odpadních vod na základě zjištění skutečného stavu v území.  
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c) Vymezení přestavby průsečné křižovatky silnice II/436 a místní 

komunikace ulice Dluhonská na okružní křižovatku jako veřejně 

prospěšné stavby.  

Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 418/14/6/2016 ze dne 

15.2.2016 bylo schváleno rozdělení změny č. 4 Územního plánu města 

Přerova na dvě části:  

a) Změna č. 4A Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem 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.  

b) Změna č. 4B Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude 

stanovení koncepce místních částí města.  

Řešené území je součástí katastrálního území Přerov, Újezdec u Přerova, 

Popovice u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice, Penčice.  

k.ú. Přerov – Jsou nově vymezeny návrhové plochy veřejných 

prostranství (UD veřejné prostranství pro dopravu) na pozemcích p.č. 

3492/10, 3492/11 a části p.č. 3492/1, 3492/13, 3412/15, 3412/1, 3401/1. 

pro realizaci přestavby průsečné křižovatky silnice II/436 a místní 

komunikace ulice Dluhonská na okružní křižovatku. Plocha návrhových 

ploch veřejných prostranství činí 0,3515 ha.  

k.ú. Lověšice -Přizpůsobení PRZV na nový digitální podklad katastru 

nemovitostí, úpravy související s rozdílným vyčleněním parcel oproti 

původnímu mapovému podkladu.  

k.ú. Dluhonice -Přizpůsobení PRZV na nový digitální podklad katastru 

nemovitostí, úpravy související s rozdílným vyčleněním parcel oproti 

původnímu mapovému podkladu.  

k.ú. Újezdec u Přerova - Jedná se o pozemky p.č. 1005/3, 1005/2, 

1246/17 a část p.č.1003/1. Dále p.č. 1246/6, 1246/13, 1246/5, 1246/14, 

1246/4 a část p.č. 1247 1248, 1235, 312/1. Plochy těchto pozemků 

budou změněny na stabilizované plochy s rozdílným využitím. Bude 

změněno využití ploch o rozloze 1,1174 ha  

k.ú. Popovice u Přerova -Jedná se o pozemky p.č. 102/52, 126, 102/50, 

102/51, 129, 102/46, 102/56, 125 a p.č. 102/55. Plochy těchto pozemků 

budou změněny na stabilizované plochy s rozdílným využitím. Bude 

změněno využití ploch o rozloze 0,4026 ha.  

k.ú. Vinary u Přerova - Přizpůsobení PRZV na nový digitální podklad 

katastru nemovitostí, úpravy související s rozdílným vyčleněním parcel 

oproti původnímu mapovému podkladu.  

Jedná se o pozemky p.č. 451, 50/13 a část p.č. 151/130, 151/34 a 50/12. 

Plochy těchto pozemků budou změněny na stabilizované plochy s 

rozdílným využitím. Bude změněno využití ploch o rozloze 0,1905 ha. 

k.ú. Žeravice - Jedná se o pozemky p.č. 651/3, 641, 643 a část p.č. 651/1, 

646, 642. Plochy těchto pozemků budou změněny na stabilizované 

plochy s rozdílným využitím. Bude změněno využití ploch o rozloze 

0,5807 ha.  

k.ú. Penčice - Jedná se o pozemky p.č. 376/3, 376/2, 377/2, 376/4 a část 

p.č. 375, 378, 377/1, 376/1. Plochy těchto pozemků budou změněny na 

stabilizované plochy s rozdílným využitím. Bude změněno využití ploch 

o rozloze 0,4860 ha.  

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

Příkop 8, 602 00 Brno, 2/2016 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

13.9.2016, č.j. KUOK 98845/2016  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 

hospodářství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 30. 8. 2016 Vaše 

Oznámení společného jednání o návrhu 4B. změny Územního plánu 

města Přerova.  

Z předloženého návrhu shora uvedené změny vyplynulo, že jejím 

předmětem je stanovení koncepce odkanalizování místních částí města 

Čekyně, Lýsky a Penčice. V městské části Čekyně má být vybudována 

nová splašková kanalizace DN 250 – 300, pod místní částí, na levém 

břehu Olešnice má být situována vlastní ČOV (1200 EO). Na ČOV 

Čekyně budou výhledově napojeny Penčice, Lhotka, případně i Zábešní 

Lhota. Původní koncepce napojení odpadních vod z místní části Lýsek 

na výtlak z Prosenic se ruší. Je navržena nová čerpací stanice v jižní 

části místní části Lýsky. Trasa výtlaku z místní části Lýsky je navržena v 

pozemcích ve vlastnictví města Přerova. Napojení výtlaku je navrženo 

na stávající kanalizaci (výtlak DN 100) ukončené na hranici areálu firmy 

Emos Stávající kanalizace v místní části Penčice má být postupně 

rekonstruována tak, aby vyhověla požadavkům kladeným na kanalizaci 

pro splaškové vody (vodotěsnost), v některých ulicích bude nutné 

vybudování nových splaškových kanalizačních větví. Odpadní vody 

mají být čerpány výtlakem na ČOV Čekyně. Výhledově se uvažuje s 

napojením Zábešní Lhoty na kanalizační síť Penčic.  

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 4B. změny 

územního plánu města Přerova připomínky. 

 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Litovelské 

Pomoraví 

14.10.2016, č.j. 2096/OM/16 

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“), vydává (podle § 50 odst. 2 stavebního zákona) k 

obsahu dokumentace „Územní plán města Přerova, změna č. 4B“ 

(pořizovatel: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického 

rozvoje; zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno; 

datum zpracování: nedatováno; zveřejněno na 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/uzemni-

planovani/aktualne-projednavane-dokumentace/zmena-c-4b-uzemniho-

planu-mesta-prerova-navrh-dokumentace-pro-spolecne-jednani.html) 

následující stanovisko:  

- AOPK nesouhlasí s částí návrhu změny č. 4B Územního plánu města 

Přerova, týkající se změny koncepce odkanalizování městské části Lýsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 19.10.2016 proběhlo 

za účasti zástupců 
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(viz kap. B.4.2.3. a B.7.1.), konkrétně s návrhem vymezení nové trasy 

kanalizačního výtlaku z Lýsek do Přerova.  

Poznámka: AOPK současně zdůrazňuje, že záměr na vybudování nové 

splaškové kanalizační sítě v Lýskách jako takový jednoznačně 

podporuje. Řešení obsažené v platném v Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Olomouckého kraje a zapracované do platného Územního 

plánu města Přerova není v rozporu se zájmy ochrany přírody. Případné 

jiné řešení je třeba navrhnout tak, aby potenciální vlivy spojené se 

stavbou nepoškozovaly biologicky hodnotné části přírody chráněné 

platnými právními předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny. 

Zdůvodnění: Stav: a) Dosavadní řešení (uvedené v platném Územním 

plánu města Přerova a v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Olomouckého kraje) předpokládá v místní části Lýsky vybudování nové 

splaškové kanalizační sítě s čerpací stanicí a s výtlakem zaústěným do 

kanalizační stoky Prosenice - Přerov (územní vymezení: viz Územní plán 

města Přerova, mapa I.2.4. Hlavní výkres - vodní hospodářství, list. č. 

7). Trasa výtlaku prochází mimo NPR Žebračka a její ochranné pásmo a 

mimo EVL Bečva - Žebračka. Tato koncepce byla (v průběhu pořizování 

ÚP) podrobena hodnocení vlivu na území soustavy Natura 2000 (podle § 

45i zákona o ochraně přírody). b) Nově navržené řešení (uvedené v 

návrhu změny č. 4B Územního plánu města Přerova) spočívá ve 

vybudování splaškové kanalizace s čerpací stanicí umístěnou v jiné části 

Lýsek a v jejím napojení výtlakem na přerovskou kanalizační síť u areálu 

společnosti EMOS (územní vymezení: viz Územní plán města Přerova, 

změna č. 4B, mapa I.2.4. Hlavní výkres - vodní hospodářství, list. č. 7). 

Nově navržená trasa v celé délce prochází ochranným pásmem NPR 

Žebračka, těsně při hranici NPR a EVL Bečva - Žebračka.  

- AOPK má v prostoru řešeném změnou č. 4B ÚP postavení dotčeného 

orgánu (ve smyslu § 4 odst. 2 stavebního zákona), věcně a místně 

příslušného 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 o ochraně přírody). AOPK však byla ve fázi návrhu 

zadání změny č. 4 ÚP pořizovatelem opomenuta a nemohla tedy uplatnit 

vyjádření s požadavky na obsah změny ÚP (podle § 47 odst. 2 

stavebního zákona) ani stanovisko z hlediska hodnocení důsledků 

návrhu změny ÚP na evropsky významné lokality (podle § 45i zákona o 

ochraně přírody).  

- Pokud by AOPK byla ve fázi návrhu zadání řádně obeslána, pak by: a) 

ve vyjádření (podle § 47 odst. 2 stavebního zákona) vznesla požadavek 

na zachování koncepce odkanalizování městské části Lýsky podle 

platného ÚP (tzn. se zaústěním do kanalizační stoky vedoucí z Prosenic 

do kanalizační sítě Přerova), případně na hledání jiných technicky 

proveditelných variant přijatelných z hlediska zájmů ochrany přírody, b) 

ve stanovisku (podle § 45i zákona o ochraně přírody) nemohla (z důvodu 

velmi obecně formulovaného návrhu zadání) vyloučit významný vliv 

změny ÚP na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit (zde EVL Bečva - Žebračka). - Dotčené (přímo i 

nepřímo) zájmy ochrany přírody: ochrana EVL Bečva-Žebračka (podle 

na-řízení 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), 

ochrana NPR Žebračka prostřednictvím jejího ochranného pásma (podle 

§ 37 ZOPK a vyhlášky č. 265/2007 Sb.), ochrana RBC ÚSES Žebračka 

(podle ZÚR Olomouckého kraje a ÚP města Přerova), ochrana VKP - 

údolní nivy (podle § 3 odst. 1 písm. b/ ZOPK, záplavové území pro 

dotčeného orgánu, VaK a.s. 

a města Přerova jednání - 

závěr: 

VaK a.s. zadá posouzení 

navržené trasy vzhledem 

k možnostem řešení 

trasování a ekonomickým 

nárokům na realizaci (nutné 

s ohledem na podmínky 

OPŽP) 

Město Přerov dodá mapový 

podklad pro uvedené 

posouzení s informacemi o 

vlastnických vztazích. 

Pořizovatel ve spolupráci 

s VAK a.s. zajistí 

zpracování 2 variant 

trasování kanalizačního 

výtlaku:  

1. V ochranném pásmu 

NPR Žebračka s využitím 

(mimo jiné) parcel č. 191 v 

k. ú. Popovice u Přerova a 

p. č. 419 v k. ú. Lýsky. 

Bude upřesněno, zda by 

byla záměrem dotčena 

parcela č. 143/4 v k. ú. 

Popovice u Přerova (území 

NPR Žebračka).   

2. Převážně mimo ochranné 

pásmo NPR Žebračka, 

s využitím (mimo jiné) 

parcel č. 420 v     k. ú. 

Lýsky a p. č. 189 a 192/1 

v k. ú. Popovice u Přerova. 

U obou variant bude  

- zhodnocena technická 

proveditelnost záměru, 

- uveden popis technolo-

gie, zejména způsob ulože-

ní potrubí, průměr a 

hloubka uložení potrubí, 

vzdálenost mezi technolo-

gickými šachtami (v přípa-

dě použití některé z bez-

výkopových technologií), 

- uvedeny parametry 

ochranného pásma výtlaku 

a přípustnost dřevin 

v ochranném pásmu 

výtlaku podle platných 

právních předpisů. 

Bude uvedeno, z jakých 

konkrétních důvodů nelze 

odkanalizování místní části 
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Q100), ochrana zvláště chráněných druhů živo-čichů (podle § 50 

ZOPK), ochrana dřevin rostoucích mimo les (podle § 7 ZOPK). - 

Legislativní limity: § 45h + § 45i ZOPK (hodnocení důsledků koncepcí a 

záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti), § 37 ZOPK 

(ochranná pásma zvláště chráněných území), § 4 odst. 1 ZOPK 

(povinnosti při ochraně územního systému ekologické stability), § 4 odst. 

2 ZOPK (ochrana významných krajinných prvků), § 8 ZOPK (ochrana 

dřevin rostoucích mimo les). - Možné zásadní negativní vlivy navrženého 

řešení: a) Kácení dřevin: - Odstranění lesního pláště při okraji 

NPR/EVL v délce více než 400 m. - Rizika: (a) eutrofizace půd (zvýšený 

přísun živin) a ruderalizace vegetace (šíření nitrofilních plevelů včetně 

invazních druhů rostlin) v okrajových částech NPR/EVL navazujících na 

ornou půdu → nežádoucí změna (degradace) druhového složení 

vegetace, (b) ztráta protihlukové funkce lesního pláště NPR/EVL ve 

směru od komunikace I/47 Přerov -Lipník n. B. 

b) Stavební (výkopové) práce: - Práce spojené s uložením kanalizačního 

potrubí do země. - Rizika: (a) přímé poškození půdy, vegetace, případně 

i fauny v biologicky hodnotném mokřadu v OP NPR, pozemek je místem 

výskytu zvláště chráněných druhů korýšů, obojživelníků a plazů, včetně 

druhů silně a kriticky ohrožených; (b) změna vodního režimu mokřadu (v 

EVL, NPR, OP NPR).  

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 města Přerova 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 Podklady: - Oznámení Magistrátu města Přerova o 

společném jednání k návrhu č. 4B změny Územního plánu města 

Přerova (datováno ke dni 29. 8. 2016, doručeno dne 30. 8. 2016, 

evidováno pod č. j. 01605/OM/16). - Územní plán města Přerova, změna 

č. 4B. Dokumentace dostupná z http: dokumenta-ce/zmena-c-4b-

uzemniho-planu-mesta-prerova-navrh-dokumentace-pro-spolecne-

jednani.html. - Územní plán města Přerova. Dostupný z 

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. - Plán péče o NPR Žebračka a 

její ochranné pásmo na období 2013-2018. Dokumentace dostupná z 

http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID

=24917. - Český ústav zeměměřičský a katastrální: Informace o 

parcelách z KN. Data dostupná z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. - 

Související právní předpisy. 

 

Přehodnocené stanovisko 

ze dne 5.12.2016_došlo 8.12.2016, č.j. 02587/16 

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“), vydává (podle § 50 odst. 2 stavebního zákona) k 

obsahu dokumentace „Územní plán města Přerova, změna č. 4B“ 

(pořizovatel: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického 

Lýsky provést podle 

stávající koncepce (obsaže-

né ve schváleném ÚP i 

PRVKOK). 

Posouzení a srovnání 

variant bylo AOPK 

předloženo k  přehodnocení 

stanoviska dne 7.11.2016. 

Přehodnocené stanovisko 

viz níže. 
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rozvoje; zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno; 

datum zpracování: nedatováno; zveřejněno na http://www.prerov.eu/ 

cs/magistrat/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/aktualne-projednavane-

dokumentace/zmena-c-4b-uzemniho-planu-mesta-prerova-navrh-

dokumentace-pro-spolecne-jednani.html) následující nové stanovisko: 

AOPK po seznámení se s dokumentací „Odkanalizování Lýsek“ 

(zpracovatel: Medmes, spol. s r.o., Hranice, datum zpracování: říjen 

2016, stupeň dokumentace: studie variant), nově pořízenou společností 

VaK Přerov, a.s. a předloženou Magistrátem města Přerova, souhlasí s 

návrhem změny č. 4B Územního plánu města Přerova za následující 

podmínky: - Nově navržená trasa kanalizačního výtlaku z Lýsek do 

Přerova (mimo jiné na pozemcích v k. ú. Lýsky, p. č. 419 a v k. ú. 

Popovice u Přerova, p. č. 191, 139/1) bude v Územním plánu města 

Přerova (konkrétně v kapitolách B.4.2.3. „Odvádění a čištění odpadních 

vod“ a B.7.1. „Veřejně prospěšné stavby“) označena jako podmínečně 

přípustná za předpokladu použití bezvýkopových technologií při 

pokládce kanalizačního potrubí. 

Zdůvodnění: Stav: a) Dosavadní řešení (uvedené v platném Územním 

plánu města Přerova a v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Olomouckého kraje) předpokládá v místní části Lýsky vybudování nové 

splaškové kanalizační sítě s čerpací stanicí a s výtlakem zaústěným do 

kanalizační stoky Prosenice - Přerov (územní vymezení: viz Územní 

plán města Přerova, mapa I.2.4. Hlavní výkres - vodní hospodářství, list. 

č. 7). Trasa výtlaku prochází mimo NPR Žebračka a její ochranné pásmo 

a mimo EVL Bečva - Žebračka. Tato koncepce byla (v průběhu 

pořizování ÚP) podrobena hodnocení vlivu na území soustavy Natura 

2000 (podle § 45i zákona o ochraně přírody). b) Nově navržené řešení 

(uvedené v návrhu změny č. 4B Územního plánu města Přerova) spočívá 

ve vybudování splaškové kanalizace s čerpací stanicí umístěnou v jiné 

části Lýsek a v jejím napojení výtlakem na přerovskou kanalizační síť u 

areálu společnosti EMOS (územní vymezení: viz Územní plán města 

Přerova, změna č. 4B, mapa I.2.4. Hlavní výkres - vodní hospodářství, 

list. č. 7). Nově navržená trasa v celé délce prochází ochranným pásmem 

NPR Žebračka, těsně při hranici NPR a EVL Bečva - Žebračka. Dotčené 

zájmy ochrany přírody: ochrana 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), 

ochrana NPR Žebračka prostřednictvím jejího ochranného pásma (podle 

§ 37 ZOPK a vyhlášky č. 265/2007 Sb.), ochrana RBC ÚSES Žebračka 

(podle ZÚR Olomouckého kraje a ÚP města Přerova), ochrana VKP - 

údolní nivy (podle § 3 odst. 1 písm. b/ ZOPK, záplavové území pro 

Q100), ochrana zvláště chráněných druhů živočichů (podle § 50 ZOPK), 

ochrana dřevin rostoucích mimo les (podle § 7 ZOPK). Legislativní 

limity: § 45h + § 45i ZOPK (hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti), § 37 ZOPK (ochranná 

pásma zvláště chráněných území), § 4 odst. 1 ZOPK (povinnosti při 

ochraně územního systému ekologické stability), § 4 odst. 2 ZOPK 

(ochrana významných krajinných prvků), § 8 ZOPK (ochrana dřevin 

rostoucích mimo les). AOPK má v prostoru řešeném změnou č. 4B ÚP 

postavení dotčeného orgánu (ve smyslu § 4 odst. 2 stavebního zákona), 

věcně a místně příslušného 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 o ochraně přírody). AOPK však byla ve 

fázi návrhu zadání změny č. 4 ÚP pořizovatelem opomenuta a nemohla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kap. B.6 Stanovení 

podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem 

využití k  

ZS - Plochy smíšené 

krajinné zeleně bude 

uvedena tato podmínka: 

V plochách zvláště 

chráněných území a jejich 

ochranných pásmech 

upřednostňovat při 

výstavbě inženýrských sítí 

bezvýkopové technologie. 
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tedy uplatnit vyjádření s požadavky na obsah změny ÚP (podle § 47 

odst. 2 stavebního zákona) ani stanovisko z hlediska hodnocení důsledků 

návrhu změny ÚP na evropsky významné lokality (podle § 45i zákona o 

ochraně přírody). AOPK vyhodnotila trasu nově navrženého 

kanalizačního výtlaku a konstatovala, že toto řešení může být spojeno s 

činnostmi, které mohou mít zásadní negativní vlivy na stav přírodního 

prostředí: a) Kácení dřevin: - Odstranění lesního pláště při okraji 

NPR/EVL v délce více než 400 m. - Rizika: (a) eutrofizace půd (zvýšený 

přísun živin) a ruderalizace vegetace (šíření nitrofilních plevelů včetně 

invazních druhů rostlin) v okrajových částech NPR/EVL navazujících na 

ornou půdu → nežádoucí změna (degradace) druhového složení 

vegetace, (b) ztráta protihlukové funkce lesního pláště NPR/EVL ve 

směru od komunikace I/47 Přerov -Lipník n. B. b) Stavební (výkopové) 

práce: - Práce spojené s uložením kanalizačního potrubí do země. - 

Rizika: (a) přímé poškození půdy, vegetace, případně i fauny v 

biologicky hodnotném mokřadu v OP NPR, pozemek je místem výskytu 

zvláště chráněných druhů korýšů, obojživelníků a plazů, včetně druhů 

silně a kriticky ohrožených; (b) změna vodního režimu mokřadu (v EVL, 

NPR, OP NPR). AOPK na základě těchto skutečností vydala 

nesouhlasné stanovisko (podle § 50 odst. 2 stavebního zákona) k části 

návrhu změny č. 4B Územního plánu města Přerova, týkající se změny 

koncepce odkanalizování městské části Lýsky (viz kap. B.4.2.3. a 

B.7.1.), konkrétně k návrhu vymezení nové trasy kanalizačního výtlaku z 

Lýsek do Přerova. - Dne 19. 10. 2016 se v Litovli uskutečnilo jednání za 

účasti zástupců AOPK, Statutárního města Přerova, Magistrátu města 

Přerova a společnosti VaK Přerov, a.s., na kterém bylo dohodnuto, že 

společnost VaK, a.s. zadá posouzení (posouzení technické a 

ekonomické) trasy kanalizačního výtlaku ve 2 variantách, a to (a) na 

pozemcích v ochranném pásmu NPR Žebračka, (b) na pozemcích 

převážně mimo ochranné pásmo NPR (blíže viz Záznam z jednání, který 

je součástí spisu). Následně společnost VaK Přerov, a.s. zajistila 

zpracování dokumentace „Odkanalizování Lýsek“ (zpracovatel: 

Medmes, spol. s r.o., Hranice, datum zpracování: říjen 2016, stupeň 

dokumentace: studie variant), která byla Magistrátem města Přerova 

zaslána AOPK. AOPK po pro prostudování tohoto podkladu přistoupila 

ke změně svého předchozího stanoviska, a to z následujících důvodů: a) 

Ve variantě vedené přes pozemky v ochranném pásmu NPR je nově 

navrženo provedení pokládky kanalizačního potrubí bezvýkopovými 

technologiemi (s vrtáním po úsecích 150 m). Tento postup by výrazně 

snížil rizika spojená s realizací prací (viz výše). b) Investiční náklady na 

realizaci varianty vedené přes pozemky v ochranném pásmu byly v 

předložené studii vyčísleny částkou umožňující poskytnutí dotace z 

Operačního programu ŽP (13.056.800,- Kč, tzn. 65.284 Kč/EO při 200 

stálých obyvatelích). Investiční náklady na realizaci varianty vedené 

mimo ochranné pásmo NPR byly v předložené studii vyčísleny částkou 

neumožňující poskytnutí dotace z Operačního programu ŽP 

(14.068.400,- Kč, tzn. 70.342 Kč/EO při 200 stálých obyvatelích). 

Limitem pro poskytování dotace z OPŽP jsou způsobilé náklady v částce 

do výše 70.000,- Kč/EO. Zlepšení nakládání s odpadními vodami v 

Lýskách je mimo jiné i v zájmu ochrany přírody, mohlo by přispět (v 

případě napojení většiny místních obyvatel na kanalizaci) ke zlepšení 

kvality vody v toku Strhanci, který je součástí Evropsky významné 

lokality Bečva-Žebračka a NPR Žebračka. AOPK proto podpoří řešení, 

které je v současnosti částečně financovatelné z veřejných prostředků a 

je pro Statutární město Přerov v relativně krátkém čase proveditelné. - 
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AOPK na základě výše uvedených skutečností vyhovuje žádosti 

Magistrátu města Přerova, o přehodnocení dosud platného stanoviska k 

návrhu změny č. 4B ÚP města Přerova a vydává k věci stanovisko nové 

tak, jak je uvedeno výše.  

 

 

Veřejnost 

České dráhy 

26.9.2016, č.j. 5450/2016-032 

Změnou č. 4B územního plánu Přerov se vymezuje veřejně prospěšná 

stavba - kanalizace v rozsahu administrativně správního obvodu města 

Přerova, v k. ú. Čekyně, Dluhonice, Kozlovice, Lýsky a Penčice. 

V katastrálním území Dluhonice se nacházejí nemovitosti a zařízení ve 

vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu 

vlastnictví č. 107 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. 

Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) 

nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v 

platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 

Sb. „stavební a technický řád drah" v platném znění. Připomínáme, že v 

OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem 

Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem 

vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků. 

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi CD, a.s. a SŽDC, státní 

organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. 

Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném 

rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých 

pozemků. 

Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu výše uvedené 

změny Územního plánu Přerova dalších připomínek. 

 

 

 

 

 

 

V dokumentaci se jedná o 

změnu územního plánu ve 

smyslu uvedení aktuálního 

stavu (napojení do 

kanalizačního přivaděče a 

na ČOV 2013) kanalizace 

v Dluhonicích. 

EMOS spol. s r.o. 

14.9.2016, Ing. Vinklárek osobně 

fy Emos zamýšlí rozšíření stávajícího areálu jižním směrem; umístění 

kanalizačního napojení na stávající sběrač proto navrhuje podél sil. I/47, 

nikoliv napříč budoucím areálem 

 

 

Na základě předhodno-

ceného stanoviska AOPK 

SCHKO ze dne 5.12.2016, 

č.j. 02587/16 viz výše, lze 

požadavku vyhovět. 

 


