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výsledek společného jednání  
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Požadavky  

 

 

Způsob řešení 

 

Dotčené orgány 
 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí 

30.5.2016, č.j.: MMPr/0666340/2016/Ha 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 

příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný vodoprávní 

úřad podle ustanovení § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1. zákona č. 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších právních předpisů a podle ust. § 48 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon) a dle ust. §§ 10, 11 a 154 a následujících zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po 

prostudování předloženého návrhu 2. změny Územního plánu města 

Přerova vydává následující vyjádření:  

Vodoprávní úřad:  

Dle ust. § 106 vodního zákona vodoprávní úřad, jehož obce se vydávaný 

územní plán týká, své stanovisko neuplatňuje.  

Orgán státní správy lesů: Bez připomínek.  

Odůvodnění: Změnou se nenavrhuje řešení, které by mělo dopad na 

PUPFL. 

4.7.2016, č.j.: MMPr/066634/2016/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:  

Změna č. 2 ÚP města Přerova je předložena v podobě a rozsahu 

regulačního plánu Michalov - Žebračka; je stále řešena ve variantním 

řešení bez jednoznačného výběru jedné varianty, která by respektovala 

dřívější námitky a připomínky;  

- odůvodnění: ke schválení je změnu č. 2 ÚP města Přerova nezbytné 

předložit v jednoznačně plošně vymezeném rozsahu neobsahujícím více 

rozporuplných možností řešení, nezbytné je respektovat naše dříve 

uplatněné námitky (viz níže).  

Orgán ochrany přírody má k předloženému návrhu č. 2 ÚP města 

Přerova následující připomínky, z nichž většinu uplatnil včetně jejich 

odůvodnění již při projednání návrhu RP Michalov – Žebračka, Přerov 

dne 26.10.2015 pod č.j. MMPr/136371/2015/STAV/ZP/Eh:  

variantu jednu;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovení dokumentace 

variantně je pro společné 
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- Odůvodnění: k více variantám řešení předložených ke schválení nelze 

zaujmout jednoznačné stanovisko;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Malé laguny;  

- Odůvodnění: pro ochranná pásma ZCHÚ jsou §37 z.č. 114/92Sb. 

stanoveny ochranné podmínky.  

 

 

 

 

hodnotí orgán ochrany přírody jako nadbytečný – přijatelná je pouze var. 

0;  

- Odůvodnění: dostatečná blízkost kapacitních lávek pro pěší a cyklisty 

po jeho obou stranách; stavba by v každé jiné než 0 variantě 

představovala zásah do významného krajinného prvku a biokoridoru 

nadregionálního významu.  

 

 

 

 

 

Přijatelná se jeví pouze varianta A za předpokladu splnění následující 

podmínky - chodník pro pěší spolu s cyklostezkou musí však být plošně 

řešen bez zásahu do oplocení parku Michalov a zejména do stávajícího 

mladého stromořadí podél oplocení; větší zásah do dřevin a vegetace na 

opačné straně komunikace podél Bečvy v ostatních variantách není 

žádoucí a představoval by zásah do významného krajinného prvku;  

- Odůvodnění: pouze varianta A za předpokladu zajištění dostatečné 

vzdálenosti stavby od stávajícího stromořadí bez zásahu do jejich 

kořenového systému může umožnit ochranu dřevin ve smyslu §7 z.č. 

114/92Sb..  

nežádoucí; orgán ochrany přírody doporučuje situovat cyklostezku v 

celé její délce podél východní hranice území řešeného RP;  

- Odůvodnění: záměr je v rozporu s podmínkami ochrany a funkcí RBC 

164 Žebračka.  

 

 

 

 

 

 

jednání přípustné (§ 51 odst. 

2) z.č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon). DO má 

posuzovat varianty 

v souladu s ust. § 4 odst. 3 

cit stavebního zákona. 

Konečná varianta bude 

předmětem dokumentace 

pro veřejné projednání po 

jejím schválení zastupitel-

stvem města. 

Návrh územního plánu 

neobsahuje limity vymezené 

procesem podle zvláštních 

zákonů – ty jsou součástí 

koordinačního výkresu (OP 

NPR Žebračka; OP PP Malé 

Laguny nezasahuje do 

řešeného území) 

Předmětem změny územní-

ho plánu není variantní 

řešení přemostění. Příslušný 

DO – KÚOK OŽPZ 

požadoval zapracovat 

do územního plánu města 

toto přemostění „jako 

propojení pro rekreační a 

pěší dopravu (cyklistická a 

pěší trasa)“… č.j. KUOK 

115801/2008 ze dne 

3.2.2009. 

Žádná z variant řešených 

změnou územního plánu 

nenabízí chodník spolu 

s cyklostezkou mimo 

silniční těleso. 

 

 

 

 

 

 

Rozsah RBC byl upraven 

v rámci změny č. 1 ÚPm 

Přerova, kdy příslušný DO 

na úseku ochrany přírody a 

krajiny žádné připomínky 

neuplatňoval. Při společném 

jednání bylo ovšem 

dohodnuto, že trasa bude 

posunuta na jihozápadní 

okraj RBC a vedena podél 

plochy 01-296-RR/1,75 (v 
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kříží významnou migrační trasu obojživelníků vč. zvl. chráněných 

druhů; návrh RP musí obsahovat požadavek na bezkolizní technické 

řešení úpravy komunikace a chodníku pro pěší spolu s cyklostezkou;  

- Odůvodnění: základní podmínky ochrany zvl. chráněných druhů 

živočichů upravují §§50 a 56 z.č. 114/92Sb.  

Orgán státní památkové péče:  

Stále platí naše vyjádření uplatněné již při projednání návrhu RP 

Michalov - Žebračka, Přerov dne 26.10.2015 pod č.j. 

MMPr/136371/2015/STAV/ZP/Eh * 

- Odůvodnění: stanovisko orgánu státní památkové péče včetně jeho 

odůvodnění zůstává beze změn.  

 

 

 

Orgán odpadového hosp.: bez připomínek 

 

souladu s následně uplatně-

ným stanoviskem KÚOK 

OŽPZ viz níže) 

Technické řešení je 

předmětem následných 

řízení a územní plán je 

nesmí obsahovat (§ 43 odst. 

3 z.č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon) 

 

* Z předložených variant na 

řešení ulice Bezručova 

souhlasíme s var. A. případně 

var. B – varianta A odpovídá 

variantě 1 změny územního 

plánu; varianta B není 

žádoucí z hlediska zásahu do 

VKP ve stanovisku viz výše. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

28.6.2016, č.j. KUOK 67349/2016 

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. 2 

územního plánu Přerov:  

V rámci řešení změny č. 2 je navrženo:  

 

- varianta 0 – v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou 

stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu.  

- varianta 1 – chodník umístěný do prostoru stávajícího zeleného pásu 

podél oplocení parku Michalov a doplnění cyklopiktogramů na vozovku.  

 

- varianta 0 – ponechává polohu dle platného územního plánu  

- varianta 1 – upřesnění polohy cyklistické stezky D.6.19 s přímou 

návazností na stávající účelovou komunikaci k areálu zahrádek p.č. 

6829/1 k.ú. Přerov.  
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Bezručova  

él ulice Lužní  

6840/12 v k.ú. Přerov jsou změnou č. 2 vymezeny jako plocha 

zemědělská P.  

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

Na základě stanoviska č. j. KUOK 19069/2011 ze dne 18. 2. 2011 nebyl 

vyloučen významný vliv koncepce RP Michalov - Žebračka na příznivý 

stav předmětu ochrany evropsky významné lokality CZ0714082 Bečva – 

Žebračka. Z tohoto důvodu bylo autorizovanou osobou zpracováno 

naturové hodnocení dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k výše uvedené koncepci. 

Z hodnocení vyplynulo, že navrhovaná koncepce významně neovlivní 

příznivý stav předmětu ochrany jmenované ani jiné lokality soustavy 

NATURA 2000. Orgán ochrany přírody nemá proti závěru hodnocení 

námitek. Orgán ochrany přírody trvá na respektování zmírňujících 

opatření uvedených v hodnocení.  

Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 77a, vyjma § 45i, zákona 

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

předpisů podáváme toto vyjádření:  

K návrhu změny č. 2 ÚP uplatňujeme tyto připomínky, které vycházejí 

ze stanoviska k zadání regulačního plánu:  

Řešení dopravní infrastruktury se dotýká regionálního biocentra 164 

Žebračka, a to ve variantě 0 (vychází z ÚP ve znění změny č. 1) a ve zde 

nově navrhované variantě 1. Umístění úseku nové stavby cyklostezky 

propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu, tak jak je navržené ve variantě 1 

v ploše regionálního biocentra 164, je neopodstatněným a necitlivým 

zásahem do celistvé stabilizující přírodní plochy. Regionální biocentrum 

164 Žebračka je vymezeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého 

kraje ve znění aktualizací, kde je zakotven požadavek na respektování 

ploch biocenter - kap. A.4.3., body 71.9, 71.10, 71.11, 74.5). Trasu 

cyklostezky (varianta 1) požadujeme přehodnotit tak, aby byla vedena 

při hranici již zastavěného území (zahrádkové osady), přednostně s 

vedením trasy podél východní hranice plochy vymezené regulačním 

plánem, tj. podél zahrádkové osady při její západní a jihozápadní 

hranici.  

 

 

 

 

 

 

Uplatňujeme námitku proti zařazení cyklostezky propojující ul. Křivou a 

ul. Bezručovu (D 6.19) jako veřejně prospěšnou stavbu (veřejně 

prospěšné opatření), a to z důvodu, že jejím návrhem není respektován 

(uspokojivě zohledněn) veřejný zájem chráněný zákonem (§ 4 odst. 1 

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

předpisů).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah RBC byl upraven 

v rámci změny č. 1 ÚPm 

Přerova, kdy tento DO na 

úseku ochrany přírody a 

krajiny žádné připomínky 

k vedení cyklostezky 

neuplatňoval (DO tady 

porušuje zásadu § 4 odst. 4) 

stavebního zákona). Podle 

bodu 71.11 ZÚR OK je 

umisťování – křížení, ÚSES 

s cyklostezkami přípustné. 

Při společném jednání bylo 

ovšem dohodnuto, že trasa 

bude posunuta na 

jihozápadní okraj RBC a 

vedena podél plochy 01-

296-RR/1,75 (v souladu 

s tímto následně uplatněným 

stanoviskem. 

Vzhledem k výše 

uvedenému není důvod pro 

vyřazení navrhované stavby 

jako veřejně prospěšné. 

Tento požadavek nelze 

vyhodnotit jako námitku 

vzhledem k ust. § 52 z.č. 

183/2006 Sb., stavební 
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Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.):  

Ve fázi návrhu zadání zm. č. 2 územního plánu Přerov Krajský úřad 

Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 

integrované prevence, uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí (SEA), jako dotčený orgán ve 

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

posuzování vlivů na životní prostředí.  

Krajský úřad požaduje dopracování Hodnocení vlivu koncepce na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti a Vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí, neboť tyto dokumenty svým rozsahem neodpovídají 

rozsahu návrhu změny č. 2, ale rozsahu návrhu Regulačního plánu 

Michalov – Žebračka. Nové vyhodnocení požadujeme dopracovat dle 

požadavků uvedených ve stanovisku krajského úřadu č.j. KUOK 

19069/2011 ze dne 18. 2. 2011 k návrhu zadání změny č. 2 územního 

plánu Přerov. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle § 10g 

(SEA) k návrhu zm. č. 2 územního plánu Přerov bude následně vydáno 

samostatně po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací 

zaslaných pořizovatelem k nově zpracovanému Hodnocení vlivu 

koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a Vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí po opakovaném společném jednání.  

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):  

Vzhledem k tomu, že změna č. 2 územního plánu Přerov navrhuje 

vrácení cca 4 ha zemědělské půdy zpět do ZPF, neuplatňujeme 

připomínky.  

Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud):  

Návrh změny č. 2 územního plánu Přerov nenavrhuje zábor pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, proto nejsou dotčeny veřejné zájmy na 

úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana 

je v působnosti krajského úřadu.  

Ochrana ovzduší (Mgr. Petr Ošťádal):  

K návrhu změny č. 2 ÚP Přerov (návrhu regulačního plánu Michalov 

Žebračka) nemáme připomínky.  

Pouze upozorňujeme na nesoulad v předloženém materiálu 

„Vyhodnocení vlivů na životní prostředí“, kdy v jedné části je uvedeno 

cit: “Chráněná ložisková území. Chráněná ložisková území ani dobývací 

prostory se v řešeném území nevyskytují.“ Následně je v další části 

dokumentu uvedeno cit.: „Ochrana nerostného bohatství - návrh 

vymezuje plochy pro těžbu surovin.“  

Prevence závažných havárií (Ing. Milan Bartoň):  

Bez připomínek.  

Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová):  

Krajský úřad sděluje, že změnou územního plánu nedojde k dotčení 

veřejných zájmů na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v 

působnosti krajského úřadu.  

Upozorňujeme, že změna zasahuje do stanoveného záplavového území v 

aktivní zóny a Q100 řeky Bečvy. V souladu s § 67 vodního zákona se v 

aktivní zóně záplavových území nesmí umísťovat, povolovat ani 

provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, 

převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před 

povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se 

zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních 

zákon 

 

 

 

 

 

 

 

´Hodnocení´ byla přepraco-

vána a příslušným DO 

předložena k přehodnocení 

požadavku na opakované 

společné jednání. Tomuto 

bylo vyhověno přípisem č.j. 

KUOK 2025/2017 ze dne 

6.1.2017, viz.níže – tab. 

Přehodnocení požadavku 

na opakované společné 

projednání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO ve stanovisku opsal 

podmínky OOP o stanovení 

záplavového území (č.j. 

KUOK 93802/2011 

účinného od 4.10.2011) 
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vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a 

technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, za podmínky, 

že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován 

vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební 

úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.  

V aktivní zóně je dále zakázáno  

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod 

a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,  

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,  

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,  

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

Ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení 

podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, ke 

stavbám na pozemcích, na nichž se nalézají koryta vodních toků, nebo 

na pozemcích s takovými pozemky sousedících a ke stavbám v 

záplavových územích je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle 

ustanovení § 17 vodního zákona. V tomto případě je příslušným 

vodoprávním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. 

Magistrát města Přerova.  

Součástí návrhu je i vodovod a kanalizace. V souladu s ustanovení § 55 

vodního zákona se pravděpodobně bude jednat o vodní díla – vodovod a 

kanalizaci pro veřejnou potřebu, k jejichž stavebnímu povolení podle 

ustanovení § 15 vodního zákona je opět příslušný vodoprávní úřad obce 

s rozšířenou působností.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

23.6.2016, č.j.  KHSOC/12621/2016/PR/HOK 

Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru rozvoje ze dne 

18.5.2016, č.j. : MMPr/066287/2016 o uplatnění stanoviska k návrhu 

územně plánovací dokumentace – návrh 2. 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 2. změny Územního plánu města Přerova.  

Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu 2. 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 2. změny Územního plánu města Přerova, 

orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí.  

Odůvodnění: Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 801/25/2/2009 
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ze dne 21.9.2009 bylo schváleno pořízení změny č. 2 ÚPm Přerova. 

Zadání změny bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

948/21/8/2013 dne 9.12.2013. Důvodem jejího pořízení je požadavek 

vyplývající ze ZUR OK na respektování územního systému ekologické 

stability – respektování RBC 164 Žebračka, které zasahuje do plochy, ve 

které je rozhodování o změnách podmíněno vydání regulačního plánu. 

Dalším důvodem je respektování koncepce  

řešení návrhu Regulačního plánu Michalov – Žebračka, Přerov. 

Změnou č. 2 dochází k vymezení stávající plochy veřejně přístupného 

prostranství pro městskou zeleň (UZ) na části pozemku p.č. 6840/14 v 

k.ú. Přerov a ke zrušení stávající plochy krajinné zeleně (ZS) na části 

pozemku p.č. 6841 v k.ú. Přerov.  

V rámci řešení změny č. 2 bylo navrženo:  

- varianta 0 – v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou 

stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu.  

- varianta 1 - chodník umístěný do prostoru stávajícího zeleného pásu 

podél oplocení parku Michalov a doplnění cyklopiktogramů na vozovku.  

a:  

- varianta 0 - ponechává polohu dle platného územního plánu  

- varianta 1 - upřesnění polohy cyklistické stezky D.6.19 s přímou 

návazností na stávající účelovou komunikaci k areálu zahrádek p.č. 

6829/1 k.ú. Přerov.  

V rámci řešení změny č. 2 byla navržena:  

Změnou č. 2 je vymezena stávající plocha veřejně přístupné prostranství 

pro dopravu (UD) na části pozemku 6840/10 v k.ú. Přerov.  

Ve variantě č. 1 je vymezena návrhová plocha veřejně přístupné 

prostranství pro dopravu (UD) na pozemcích p.č. 6847/4, 6847/3 a 

pozemcích p.č. 6840/16, 6840/3, 6840/18 a 6829/8 v k.ú. Přerov. 

Označení ploch 01-18, 01-U/19, 01-U/20 (označení dle záboru ZPF).  

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z 

podkladů, kterými jsou následující dokumenty:  

Oznámení společného jednání o návrhu 2. změny Územního plánu města 

Přerova  

Textové a mapové podklady návrhu 2. změny Územního plánu města 

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

602 00 Brno, Příkop 8, 4/2016 

Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj 

21.6.2016, č.j.: SVS/2016/072408-M 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, 

(dále také KVS Olomouc), jako místně a věcně příslušný správní orgán 

podle § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 

Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, 

(veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (dále jen „veterinární 

zákon“), uplatňuje toto stanovisko k návrhu 2. změny Územního plánu 

města Přerova, předloženém Magistrátem města Přerova dne 18. 05. 

2016, který KVS Olomouc vede pod č.j. SVS/2016/058889-M.  

KVS Olomouc s návrhem 2. změny Územního plánu města Přerova 

souhlasí a sděluje, že platná veterinární legislativa neobsahuje žádné 

normativy pro umístění jakýchkoliv staveb ve vztahu k ochranným 

pásmům kolem objektů s chovem zvířat, resp. se zacházením s 

živočišnými produkty a veškerá hlediska jsou z tohoto pohledu pouze v 

oblasti doporučených informací a platí obecné zásady stanovené v 

ustanovení § 10 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
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stavby. Současně však KVS Olomouc upozorňuje, že je zmocněna v 

případech zjištění některých nebezpečných nákaz vymezovat konkrétní 

ochranná pásma kolem ohnisek, zejména s přihlédnutím ke skutečným 

biologickým, zeměpisným a ekologickým podmínkám a tudíž nelze 

vyloučit, že do těchto případných pásem bude zahrnuta i jiná výstavba s 

dopady na chov zvířat a produkci živočišných produktů v ní. 

Ministerstvo dopravy ČR 

Bez stanoviska. 

 

Státní energetická inspekce 

Bez stanoviska. 

 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov 

Bez stanoviska. 

 

Státní pozemkový úřad 

Bez stanoviska. 

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

22.6.2016, č.j: MMPr/066287/2016 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává k návrhu 2. změny Územního 

plánu města Přerov následující vyjádření: 

Změna č. 2 řeší úpravu hranice zastavěného území na části pozemků p.č. 

6840/10 a 6840/14 v k. ú. Přerov a mj. požadavek na respektování 

koncepce řešení návrhu Regulačního plánu Michalov - Žebračka, Přerov 

(dále jen RP). Z hlediska dopravy je součástí změny č. 2 návrh 

variantního vedení cyklostezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu 

(místní komunikace) v návaznosti na řešení RP: 

Varianta 0 - v profilu stávající komunikace - ul. Bezručovy vytvořit 

integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky 

provozu. 

Varianta 1 - chodník do prostoru stávajícího zeleného pásu podél 

oplocení parku Michalov. Koncepce schválená v územním plánu zůstává 

beze změny. 

Závěrem konstatujeme, že se projednávaná ÚPD nedotýká žádných 

stávajících ani výhledových tras dálnic nebo silnic l. třídy. Zájmy ŘSD 

ČR v území jsou respektovány, proto k předloženému návrhu 2. změny 

Územního plánu Přerov nemáme připomínky. 

 

 

AOPK ČR – RP Olomoucko, odd. Správa CHKO Litovelské 

Pomoraví 

12.7.2016, č.j.: 01075/OM/16 (po termínu) 

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

jako (b) dotčený správní úřad v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí (ve smyslu § 3 odst. e/ zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů - dále „zákon o 

posuzování vlivů na ŽP“) vydává (podle § 50 odst. 2 stavebního zákona) 

k obsahu dokumentace „Územní plán města Přerova, změna č. 2“ 

(pořizovatel: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického 
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rozvoje; zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno; 

datum zpracování: duben 2016) následující stanovisko:  

I. K problematice posuzování vlivů na životní prostředí  

1. AOPK trvá na požadavku (uvedeném ve stanovisku k návrhu zadání 

změny územního plánu), aby k Návrhu změny č. 2 Územního plánu 

města Přerova (dále „ZÚP“) bylo zpracováno: a) posouzení vlivu ZÚP 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (podle § 45i ZOPK - dále 

„naturové posouzení“), b) vyhodnocení vlivu ZÚP na životní prostředí, 

resp. na udržitelný rozvoj území (ve smyslu § 19 odst. 2, § 50 a přílohy 

stavebního zákona - dále „vyhodnocení SEA“). 

Zdůvodnění: - Pořizovatel k návrhu ZÚP zveřejnil na internetových 

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

planovani/aktualne projednavane-dokumentace) tyto dokumenty: - 

Hodnocení vlivu koncepce „Regulační plán Michalov-Žebračka, Přerov 

- návrh“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 

2000 (zpracoval: Mgr. Tomáš Dohnal, LÖW & spol., s.r.o., Brno, 

datum: srpen 2015), - Regulační plán Michalov – Žebračka, Přerov. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (zpracovatel: Doc. Ing. Arch. Jiří 

Löw, LÖW & spol., s.r.o., Brno, datum: srpen 2015). - Tyto dokumenty 

se týkají návrhu Regulačního plánu Michalov-Žebračka“, který je obsa-

hově odlišný od návrhu ZÚP. - Požadavek je v souladu se stanoviskem 

Krajského úřadu Olomouckého kraje (č. j. KUOK 19069/2011) k návrhu 

zadání ZÚP.  

2. AOPK požaduje, aby byla v naturovém posouzení i ve vyhodnocení 

SEA zvýšená pozornost věnována:  

a) hodnocení potenciálních dílčích vlivů (uvedených ve stanovisku 

AOPK č. j. 00300/LM/2011 k návrhu zadání změny územního plánu), 

včetně uvedení použitých podkladů. Tento požadavek je z hlediska 

zájmů ochrany přírody zásadní.  

 

 

b) posouzení potenciálních vlivů ZÚP ve spojení s jinými potenciálními 

(kumulativně i synergicky působícími) vlivy vyplývajícími z vymezení 

navazujících ploch v Územním plánu města Přerova (dále „ÚP“) a to 

zejména ve spojení: - se způsobem využívání plochy 01-051-BR/4,00, - 

se způsobem využívání plochy 01-2.37-BK/2,55. AOPK v této 

souvislosti požaduje, aby posouzení potenciálních vlivů ZÚP bylo 

provedeno i pro varianty, spočívající:  

a) v případné změně způsobu využití plochy 01-051-BR/4,00 na plochu 

krajinné zeleně (Z) nebo na plochy pro rekreaci a sport (RS),  

b) v případné změně způsobu využití plochy 01-2.37-BK/2,55 na plochu 

přestavby pro bydlení v rodinných domech (BR). Tento požadavek je z 

hlediska zájmů ochrany přírody zásadní.  

Zdůvodnění: - Plocha 01-051-BR/4,00 je podle ÚP určena k rodinnému 

bydlení (tzn. k bydlení v rodinných domech), v ÚP je nesprávně 

označena jako plocha stabilizovaná, měla by být vedena jako plocha 

návrhová. Při pořizování ÚP byl zpracovatelem naturového posouzení 

(Mudra, 2008) konstatován významný negativní vliv tohoto způsobu 

využití plochy na EVL (důvodem byla zejména potřeba odvodnění 

dotčených pozemků a před-pokládaný zvýšený civilizační tlak spojený s 

užíváním ploch na okrajové části EVL/NPR). Následně bylo 

pořizovatelem ÚP zadáno zpracování naturového posouzení jinému 

oslovenému zpracovateli (Machar, 2009), který vyslovil přesně opačný 

 

 

 

´Hodnocení´ byla přepraco-

vána a příslušným DO 

předložena k přehodnocení 

požadavku na opakované 

společné jednání. Tomuto 

bylo vyhověno přípisem č.j. 

KUOK 2025/2017 ze dne 

6.1.2017, viz.výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Hodnocení´ byla přepraco-

vána a příslušným DO 

předložena k přehodnocení 

požadavku na opakované 

společné jednání. Tomuto 

bylo vyhověno přípisem č.j. 

KUOK 2025/2017 ze dne 

6.1.2017, viz.výše. 

Uvedené plochy BR a BK 

nejsou součástí území 

řešeného změnou ÚPm 

Přerova. Byly vymezeny 

v rámci pořízení územního 

plánu města (2009). Jeho 

součástí bylo i ´posouzení 

vlivů´, které KÚ OK, odb. 

životního prostředí a 

zemědělství, odsouhlasil 

(2.7.2009, č.j. KUOK 

57921/2009) 
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závěr, tzn., že způsob využití plochy nemá vliv na EVL (hodnotitel přitom 

vystačil s konstatováním, že odvodňování pozemků nikdo v rámci ÚP 

nenavrhuje). AOPK je z vlastní činnosti známo, že pozemky sezónně 

zamokřené bývají. Z toho lze usuzovat, že se výstavba rodinných domů 

na lokalitě bez úpravy vodního režimu odvodněním neobejde. V 

naturovém posouzení Regulačního plánu Michalov-Žebračka (Dohnal, 

2015) je v kap. 4.5 (vyhodnocení kumulativních vlivů) uvedeno, že v 

případě návrhových ploch obytných souborů etážových a rodinných 

domů v prostoru mezi ulicí Křivou a hranicí EVL nelze významné 

negativní ovlivnění vyloučit. - Plocha 01-2.37-BK/2,55 je v ÚP označena 

jako plocha přestavby na bytové domy. Vymezení plochy přestavby na 

bytové domy nebylo v procesu pořizování ÚP vůbec nikdy posuzováno v 

rámci hodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (KOVOPROJEKTA 

BRNO, a. s. Brno, 2007) ani v rámci posuzování vlivů ÚP na evropsky 

významnou lokalitu (Velecká 2007, Mudra 2008, Machar 2009). Plocha 

bývalého areálu firmy INTERLOV PRAHA s.r.o. byla mezi plochy 

určené k přestavbám zařazena až ve fázi a posuzování vlivu ÚP na 

evropsky významnou lokalitu. V roce 2010 byla AOPK seznámena 

společností ARTERA projekt s.r.o., Olomouc se skutečností, že pro 

investora - společnost PSS Přerovská stavební a. s. se sídlem v Přerově 

zpracovává dokumentaci „Přerov Interlov - studie využití území“. V této 

studii má být na ploše bývalého areálu firmy INTERLOV PRAHA s.r.o., 

v území přímo navazujícím na evropsky významnou lokalitu Bečva-

Žebračka, navržena realizace celkem sedmi bytových domů se čtyřmi 

nadzemními podlažími, tzn. sídliště s cca 180 byty pro cca 500 a více 

osob. AOPK byl ponechán k dispozici výkres celkové situace a výstup 

vizualizace staveb. V naturovém posouzení Regulačního plánu 

Michalov-Žebračka (Dohnal, 2015) je v kap. 4.5 (vyhodnocení 

kumulativních vlivů) uvedeno, že v případě návrhových ploch obytných 

souborů etážových a rodinných domů v prostoru mezi ulicí Křivou a 

hranicí EVL nelze významné negativní ovlivnění vyloučit. - Shrnutí: 

Plocha 01-1.33-RS/12,57 v ZÚP a obě výše uvedené plochy v ÚP 

představují spojité území, přímo navazující na EVL/NPR. Na tomto 

území by v porovnání se současným stavem měla vzniknout zástavba 

rodinných domů (4,00 ha), komplex bytových domů (2,55 ha) a sportovní 

areál (12,57 ha). Na základě uvedených skutečností si v odborné rovině 

prakticky nelze představit vyloučení významného negativního 

kumulativního (sčítajícího se) i synergicky (současně) působícího vlivu 

využívání těchto ploch na EVL i NPR.  

II. K problematice samotné změny územního plánu - AOPK nesouhlasí s 

návrhem 2. změny Územního plánu města Přerova. Zdůvodnění: - 

Pořizovatel nepředložil posouzení vlivu ZÚP na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti (podle § 45i ZOPK) a vyhodnocení vlivu ZÚP na 

životní prostředí, resp. na udržitelný rozvoj území (ve smyslu § 19 odst. 

2, § 50 a přílohy stavebního zákona). Blíže viz část I. tohoto stanoviska. 

- Bez dopracování uvedených dokumentací s respektováním požadavků 

uvedených v části I. této písemnosti nelze kladné stanovisko k návrhu 

změny č. 2 Územního plánu města Přerova vydat. 
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Veřejnost 

 

AOPK ČR – RP Olomoucko, odd. Správa CHKO Litovelské 

Pomoraví 

12.7.2016, č.j.: 01082/OM/16 (po termínu) 

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

s právem hospodaření k majetku státu v obvodu své působnosti (podle § 

78 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů - dále „ZOPK“) tímto uplatňuje připomínky (podle 

§ 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů - dále „stavební zákon“) k návrhu 

změny č. 2 Územního plánu města Přerova (dále „ZÚP“) v dokumentaci 

„Územní plán města Přerova, změna č. 2“ (pořizovatel: Magistrát města 

Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje; zpracovatel: 

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

2016) v následujícím rozsahu: 

 Připomínka č. 1: Označení plochy v ZÚP: - 01-4.24-Z Pozemky: - k. ú. 

Přerov, p. č. 6829/2 (vlastník: ČR, právo hospodaření: AOPK) 

Požadovaná změna: - V grafické části ZÚP změnit trasu navrhované 

cyklostezky tak, aby byla co nejvíce přimknuta k jižnímu okraji plochy 

01-4.24-Z (k hranici s plochou 01-296-RR/1,75), samozřejmě při 

respektování minimálních technických parametrů oblouků cyklotrasy.  

Zdůvodnění: - Cílem je ponechat co největší spojité území (nerozdělené 

prvky technické infrastruktury) pro vytvoření nové části regionálního 

biocentra ÚSES Žebračka na ploše 01-4.24-Z. S postupnou realizací 

nové části RBC se počítá od roku 2017. Zájem na využití řešeného 

pozemku pro vy-budování cyklostezky je třeba skloubit s veřejným 

zájmem na realizaci biocentra (podle § 4 odst. 1 ZOPK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka č. 2: Označení plochy v ZÚP: - 01-4.24-Z Pozemky: - k. ú. 

Přerov, p. č. 6829/2 (vlastník: ČR, právo hospodaření: AOPK) 

Požadovaná změna: - Do ZÚP vrátit návrh na zrušení nadzemního 

vedení VN a jeho nahrazení vedením kabelovým (tzn. ponechat řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah RBC byl upraven 

v rámci změny č. 1 ÚPm 

Přerova, kdy tento DO na 

úseku ochrany přírody a 

krajiny žádné připomínky 

k vedení cyklostezky 

neuplatňoval (DO tady 

porušuje zásadu ust. § 4 

odst. 4) stavebního zákona). 

Podle bodu 71.11 ZÚR OK 

je umisťování – křížení, 

ÚSES s cyklostezkami 

přípustné. Při společném 

jednání o změně č. 2 bylo 

ovšem dohodnuto, že trasa 

bude posunuta na 

jihozápadní okraj RBC a 

vedena podél plochy 01-

296-RR/1,75 (v souladu 

s tímto následně uplatněným 

stanoviskem. Toto řešení 

bude předmětem úpravy 

dokumentace pro veřejné 

projednání. 

Jedná se o venkovní 

elektrické vedení NN, jehož 

zrušení bylo předmětem 

regulačního plánu (RP) 
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uvedené v konceptu Regulačního plánu Michalov - Žebračka).  

Zdůvodnění: - Cílem je ponechat co největší spojité území (nerozdělené 

prvky technické infrastruktury) pro vytvoření nové části regionálního 

biocentra ÚSES Žebračka na ploše 01-4.24-Z (jde o veřejný zájem podle 

§ 4 odst. 1 ZOPK). S postupnou realizací nové části RBC se počítá od 

roku 2017. Kabelizací VVN by se navíc vyloučilo nebezpečí poranění či 

úhynu ptáků v blízkosti národní přírodní rezervace Žebračka v důsledku 

zasažení elektrickým proudem na sloupech VVN. 

v jeho původním rozsahu 

(před změnou č. 1 ÚPm 

Přerova). Rozsah území pro 

rekreaci byl na základě 

vzešlých požadavků a 

vymezení  RBC podle ZÚR 

OK redukován o cca 9ha 

z pův. cca 20 ha. Plocha 

RCB tedy již není součástí 

řešení RP a vedení NN 

vzhledem k podrobnosti 

není předmětem řešení 

územního plánu, tedy ani 

jeho změny. 

 

Přehodnocení požadavku na opakované společné projednání 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

6.1.2017, č.j. KUOK 2025/2017 

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, sděluje k vaší žádosti o 

přehodnocení požadavků uvedených ve stanovisku krajského úřadu č.j. 

KUOK 67349/2016 ze dne 28. 6. 2016 následující:  

Ochrana přírody (Ing. Petr Axman):  
Na základě stanoviska č. j. KUOK 19069/2011 ze dne 18. 2. 2011 nebyl 

vyloučen významný vliv změny č. 2 ÚP města Přerova na příznivý stav 

předmětu ochrany evropsky významné lokality CZ0714082 Bečva – 

Žebračka. Z tohoto důvodu bylo autorizovanou osobou zpracováno 

naturové hodnocení dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k výše uvedené koncepci 

z listopadu 2016. Z hodnocení vyplynulo, že hodnocená koncepce nemá 

významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Bečva – 

Žebračka. Orgán ochrany přírody nemá proti závěru hodnocení námitek. 

Orgán ochrany přírody trvá na respektování zmírňujících opatření 

uvedených v hodnocení.  

Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, 

Ph.D.):  
Ve fázi návrhu zadání zm. č. 2 územního plánu Přerov Krajský úřad 

Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 

integrované prevence, uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí (SEA), jako dotčený orgán ve 

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

posuzování vlivů na životní prostředí.  

Krajský úřad ve svém stanovisku č.j. KUOK 67349/2016 ze dne 28. 6. 

2016 požadoval dopracování Hodnocení vlivu koncepce na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti a Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí, neboť tyto dokumenty svým rozsahem neodpovídaly rozsahu 
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návrhu změny č. 2, ale rozsahu návrhu Regulačního plánu Michalov – 

Žebračka. Magistrát města Přerova krajskému úřadu předložil výše 

uvedená vyhodnocení v požadovaném rozsahu.  

Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle § 10g 

(SEA) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu zm. č. 2 

územního plánu Přerov bude v souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, vydáno následně samostatně po obdržení stanovisek, připomínek 

a výsledků konzultací zaslaných pořizovatelem. V souladu s § 51 

stavebního zákona rozhodne o případném konání opakovaného 

společného jednání pořizovatel. 

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 vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

3.2.2017, č.j. KUOK 15533/2017 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 10i a § 10g 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dne 12. 1. 2017 

od pořizovatele územního plánu Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 

750 11 Přerov, stanoviska a připomínky doručená k vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí k návrhu změny č. 2 územního 

plánu Přerov.  

V souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, krajský úřad sděluje prodloužení lhůty k vydání 

stanoviska SEA k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 

prostředí k návrhu zm. č. 2 územního plánu Přerov o 30 dnů. Důvodem 

pro prodloužení lhůty je komplikovanost návrhu územního plánu. 

 

 

AOPK ČR – RP Olomoucko, odd. Správa CHKO Litovelské 

Pomoraví 

10.3.2017, č.j.: 00392/OM/17 

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. 2“ 

(pořizovatel: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického 

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

datum zpracování: duben 2016) následující nové stanovisko: AOPK 

souhlasí s návrhem změny č. 2 ÚP města Přerova za následující 

podmínky: - V grafické části ZÚP bude změněna trasa navrhované 

cyklostezky tak, aby byla co nejvíce přimknuta k jižnímu okraji plochy 
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01-4.24-Z (k hranici s plochou 01-296-RR/1,75), a to při respektování 

minimálních technických parametrů oblouků cyklotrasy. Zdůvodnění: - 

Cílem je ponechat pro vytvoření nové části regionálního biocentra ÚSES 

Žebračka na ploše 01-4.24-Z co největší spojité území nerozdělené prvky 

technické infrastruktury. S postupnou realizací nové části RBC se počítá 

od roku 2017. Zájem na využití řešeného pozemku pro vybudování 

cyklostezky je třeba skloubit s veřejným zájmem na realizaci biocentra 

(podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody).   

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

10.3.2017, č.j. KUOK 21672/2017 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU podle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů  

Identifikační údaje:  

Název koncepce  

NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROV  

Charakter a rozsah koncepce  

V rámci řešení změny č. 2 je navrženo:  

ravním prostoru ulice Bezručové:  

- varianta 0 – v profilu stávající komunikace vytvořit integrovanou 

stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu.  

- varianta 1 – chodník umístěný do prostoru stávajícího zeleného pásu 

podél oplocení parku Michalov a doplnění cyklopiktogramů na vozovku.  

 

- varianta 0 – ponechává polohu dle platného územního plánu  

- varianta 1 – upřesnění polohy cyklistické stezky D.6.19 s přímou 

návazností na stávající účelovou komunikaci k areálu zahrádek p.č. 

6829/1 k.ú. Přerov.  

 

 

Bezručova  

elizace stávajícího nadzemního vedení VN podél ulice Lužní  

6840/12 v k.ú. Přerov jsou změnou č. 2 vymezeny jako plocha 

zemědělská P - dochází k úpravě rozsahu zastavitelné plochy 01-1.33-

RS/16,95  

 

- p.č. 6840/1, 6840/6, 6840/11, 6840/14, 6840/13 a 6840/12 (část 

pozemku) v k.ú. Přerov, kde je zrušena hranice plochy, ve které je 

rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu.  

- p.č. 6829/1, 6829/2, 6829/14, 6829/15 a 6829/7 v k.ú. Přerov, kde je 

zrušena hranice plochy, ve které je rozhodování o změnách podmíněno 

vydáním regulačního plánu.  

- p.č.3161/1 v k.ú. Přerov, kde je zrušena hranice plochy, ve které je 

rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu.  

Umístění koncepce  

Kraj: Olomoucký, Obec: Přerov, Katastrální území: Přerov  
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Pořizovatel koncepce  

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, 

Oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov  

Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu  

Doc. Ing. Arch. Jiří Löw, osvědčení č.j. 3745/595/OPV/93 ze dne 22. 6. 

r.o., Vranovská 102, Brno.  

Zpracovatel hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti soustavy Natura 2000  

Mgr. Tomáš Dohnal, osvědčení č.j. 25622/ENV/12, 1038/630/12 ze dne 

 

Průběh posuzování:  

Podáním ze dne 24. 1. 2011 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 

Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 

doručen návrh zadání „Změny č. 2 územního plánu Přerov“.  

Dne 18. 2. 2011 bylo pod č. j.: KUOK 19069/2011 vydáno stanovisko k 

návrhu zadání zm. č. 2 územního plánu Přerov s tím, že předmětný 

územní plán je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, při 

čemž součástí řešení „změny č. 2 územního plánu města Přerova“ v 

dalším stupni územně plánovací dokumentace bude Vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí a Hodnocení vlivu „změny č. 2 

územního plánu města Přerova“ na lokality soustavy Natura 2000.  

Příslušnými orgány ochrany přírody podle ustanovení §75, § 77a odst. 4 

písm. n) a dále § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody 

a krajiny“), byli krajský úřad a AOPK Správa CHKO Litovelské 

Pomoraví, kteří v souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a 

krajiny vydali stanoviska, že nelze vyloučit, že uvedená koncepce může 

mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na 

příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti.  

Výše uvedené stanovisko k návrhu zadání s tím, že uvedený územní plán 

je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, bylo zveřejněno v 

Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí ČR 

(http://eia.cenia.cz/sea). 

Krajský úřad obdržel dne 18. 5. 2016 oznámení o konání společného 

jednání o návrhu zm. č. 2 územního plánu Přerov včetně vyhodnocení 

vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území spolu s žádostí 

o stanovisko k návrhu zm. č. 2 územního plánu Přerov. Pořizovatelem je 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, 

Oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov.  

Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace „změna č. 2 

územního plánu Přerov“, včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního 

plánu na udržitelný rozvoj území proběhlo dne 10. 6. 2016 v 8:30 hodin 

na Magistrátu města Přerova.  

Ve stanovisku krajského úřadu k návrhu zm. č. 2 územního plánu Přerov 

č.j. KUOK 67349/2016 ze dne 28. 6. 2016 byl uveden požadavek na 

dopracování Hodnocení vlivu koncepce na evropsky významné lokality 

a ptačí oblasti a Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, neboť tyto 

dokumenty svým rozsahem neodpovídaly rozsahu návrhu změny č. 2, 

ale rozsahu návrhu Regulačního plánu Michalov – Žebračka. Nové 

vyhodnocení požadoval krajský úřad dopracovat dle požadavků 

uvedených ve stanovisku krajského úřadu č.j. KUOK 19069/2011 ze dne 
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18. 2. 2011 k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Přerov.  

Krajský úřad obdržel podáním ze dne 9. 12. 2016 žádost o přehodnocení 

stanoviska ke společnému jednání současně s dopracovanými 

dokumentacemi Hodnocení vlivu koncepce na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti a Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a Hodnocení 

vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti k návrhu 

„zm. č. 2 územního plánu Přerov“ bylo provedeno v souladu se zákonem 

o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem o ochraně přírody a 

krajiny a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona.  

Z hodnocení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti (dále „hodnocení“) vyplynulo, že hodnocená koncepce nemá 

významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Bečva – 

Žebračka. Orgán ochrany přírody, krajského úřadu, nemá proti závěru 

hodnocení námitek a trvá na respektování zmírňujících opatření 

uvedených v hodnocení.  

Krajský úřad, podáním ze dne 12. 1. 2017, obdržel od pořizovatele 

územního plánu Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a 

strategického rozvoje, připomínky a výsledky konzultací spolu se 

žádostí o vydání stanoviska k návrhu koncepce dle § 10g zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu ust. § 50 odst. 5 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon).  

Z důvodu komplikovanosti koncepce krajský úřad sdělením č. j. KUOK 

15533/2017 ze dne 3. 2. 2017 oznámil v souladu s ustanovením § 50 

odst. 5 stavebního zákona prodloužení lhůty k vydání stanoviska SEA k 

vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu změny 

č. 2 územního plánu Přerov o 30 dnů.  

Krajský úřad v průběhu řízení obdržel od pořizovatele veškeré podklady 

potřebné pro vydání stanoviska dle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Dále krajský úřad dne 10. 3. 2017 obdržel nové 

stanovisko AOPK Správy CHKO Litovelské Pomoraví, ve kterém se 

uvádí, že souhlasí s návrhem změny č. 2 územního plánu města Přerova. 

Na základě návrhu „zm. č. 2 územního plánu Přerov“, vyhodnocení 

vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí, hodnocení vlivu 

koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, výsledku 

společného jednání a vypořádání došlých stanovisek a připomínek 

dotčených správních úřadů a dotčených územních samospráv, krajský 

úřad jako příslušný orgán podle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i odst. 2 citovaného 

zákona vydává  

SOUHLASNÉ STANOVISKO k vyhodnocení vlivů změny 

územního plánu na životní prostředí k návrhu „Změny č. 2 územního 

plánu Přerov“ za dodržení následujících požadavků:  

1) pro umístění cyklostezky v dopravním prostoru ulice Bezručovy 

preferovat variantu 0 tzn. v profilu stávající komunikace vytvořit 

integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky 

provozu.  

Zdůvodnění: Požadavek vyplývá z Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí kapitoly 13. Závěr včetně závěrečného stanoviska vyhodnocení 

vlivů uvedené na str. 40 a stanoviska Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MMPr/066634/ 
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2016/STAV/ZP/Eh ze dne 4. 7. 2016.  

2) změnit trasu navrhované cyklostezky v prostoru regionálního 

biocentra RBC 164 Žebračka tak, aby byla co nejvíce přimknuta k 

jižnímu okraji plochy 01-4.24-Z (k hranici s plochou 01-296-RR/1,75) 

při respektování minimálních technických parametrů oblouků 

cyklotrasy.  

Zdůvodnění: Požadavek je stanoven s ohledem na podmínky uvedené ve 

stanovisku krajského úřadu č.j. KUOK 67349/2016 ze dne 28. 6. 2016, 

stanovisku Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí, č.j. MMPr/066634/2016/STAV/ZP/Eh ze dne 4. 7. 

2016, stanovisku AOPK - Správa CHKO Litovelské Pomoraví č.j. 

00392/OM/17 ze dne 9. 3. 2017 a ve stanovisku AOPK - Správa CHKO 

Litovelské Pomoraví č.j. 01082/OM/16 ze dne 8. 7. 2016. Umístění 

úseku nové stavby cyklostezky propojující ul. Křivou a ul. Bezručovu 

tak, jak je navržené ve variantě 1 v ploše regionálního biocentra 164, je 

neopodstatněným a necitlivým zásahem do celistvé stabilizující přírodní 

plochy. Regionální biocentrum 164 Žebračka je vymezeno v Zásadách 

územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizací, kde je 

zakotven požadavek na respektování ploch biocenter – kap. A.4.3., body 

71.9, 71.10, 71.11, 74.5). Cílem je ponechat co největší spojité území 

(nerozdělené prvky technické infrastruktury) pro vytvoření nové části 

regionálního biocentra ÚSES Žebračka na ploše 01-4.24-Z. S postupnou 

realizací nové části RBC se počítá od roku 2017. Zájem na využití 

řešeného pozemku pro vybudování cyklostezky je třeba skloubit s 

veřejným zájmem na realizaci biocentra (podle § 4 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny). 

3) V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné 

jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí (proces EIA), pokud tyto záměry budou naplňovat některá z 

ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

4) Ve fázi vydání, uplatňování změny č. 2 územního plánu Přerov a při 

případném následném zpracování projektových EIA konkrétních záměrů 

naplňujících vyhodnocenou změnu územního plánu je nutno respektovat 

požadavky vyplývající z kapitoly 13. Závěr včetně závěrečného 

stanoviska - Vyhodnocení vlivu změny č. 2 územního plánu Přerov na 

životní prostředí a kapitoly 5.1 Zmírňující opatření – Hodnocení vlivu 

koncepce změny č. 2 územního plánu Přerov na soustavu Natura 2000:  

- Technické řešení kanalizace nesmí snížit hladinu podzemních vod,  

- Rovněž řešení stavebních objektů nesmí ovlivnit hladinu podzemních 

vod. V ideálním případě by proto objekty neměly být podsklepeny, 

případně pouze tak, aby toto ovlivnění bylo vyloučeno,  

- Na plochách krajinné (Z) a městské zeleně (UZ) by měly být 

vysazovány zejména místně původní druhy dřevin. Především je nutné 

se vyvarovat nepůvodním, expanzivním dřevinám, které by se mohly 

šířit do EVL Bečva – Žebračka,  

- Na všech plochách řešených v rámci zm. č. 2 ÚP Přerova musí být co 

největšímu objemu srážkových vod umožněno vsakování,  

- Načasování realizace jednotlivých záměrů by měla vyloučit negativní 

ovlivňování EVL a jejích předmětů ochrany (mimo jarní období) a 

minimalizovat riziko při kalamitních stavech (povodně),  

- V případě, že bude v následných fázích projektové dokumentace 
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žádáno o vybudování zdroje užitkové vody (např. studna), musí být 

jasně stanoveny závazné podmínky jejího odběru, aby bylo vyloučeno 

ovlivnění podzemních vod,  

- Před zakládáním všech staveb v řešeném území vypracovat 

hydrogeologický posudek ve vztahu k ovlivnění hydrického režimu,  

- V konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých návrhových 

ploch na zastavitelných plochách preferovat záměry s nejmenším 

vlivem na ZPF,  

- Při konkrétním řešení jednotlivých návrhů konkrétních staveb 

maximálně respektovat hledisko ochrany krajinného rázu,  

- Před zahájením výstavby na současných plochách ZPF provést 

opatření k zabránění znehodnocení ornice, plochy nevyužité pro 

výstavbu užívat dále jako ZPF,  

- U zastavitelných ploch v blízkosti dopravních ploch prokázat splnění 

hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné 

venkovní prostory staveb,  

- U plochy rekreace RS respektovat podmínky stanovené v urbanistické 

koncepci ÚP, respektovat ochranné pásmo kulturní památky, objekty a 

doprovodné plochy řešit tak, aby nebyl negativně ovlivněn krajinný 

ráz,  

- Sportovní plochy a plochy bezprostředně navazující řešit tak, aby byl 

minimalizován negativní vliv na hydrický režim nivy řeky Bečvy,  

- U veškerých ploch v co největší míře navrhnout opatření, která by 

eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala však 

povrchové vody do půdy,  

- Respektovat regulační podmínky stanovené v Regulačním plánu 

Michalov – Žebračka.  

Závěrem upozorňujeme na § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, 

podle kterého je součástí odůvodnění územního plánu sdělení, jak bylo 

stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

zohledněno, s uvedením závažných důvodu, pokud některé požadavky 

nebo podmínky zohledněny nebyly.  

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat. 

Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné 

povolení podle zvláštních předpisů. 
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