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Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č.2  ÚP  Přerov na udržitelný rozvoj území 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 10 ÚPm Přerov (dále jen změna č.10) na udržitelný rozvoj 
území (oddíly C – F) je vypracováno podle přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti v platném znění. 

Samostatně je vypracován oddíl A (Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí - zpracování 
dokumentace SEA podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a stavebního zákona) a oddíl B 
(Posouzení vlivů koncepce dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti). 

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH (ÚAP) 

Vyhodnocení je vypracováno na základě Územně analytických podkladů ORP Přerov – aktualizace 
2016 (dále jen ÚAP). 

C.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A 
VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE INDIKÁTORŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 
ÚAP ORP Přerov - Aktualizace 2016 nemá vliv na řešení změny č. 10.  

C.1.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 

Z hlediska horninového prostředí a geologie nevzniká jednotlivými návrhy, nebo jejich synergickým vlivem 
negativní vliv na horninové prostředí nebo geologické podmínky. V řešeném území se nenachází 
dobývací prostory, ložiska nerostných surovin,  chráněná ložisková území ani plochy těžby. 

Poddolovaná území ani sesuvná území nestability nejsou v řešeném území evidována.  

C.1.2 VODNÍ REŽIM 

Z hlediska vodního režimu nevznikají vlivem koncepce změny č.10 negativní zásahy. 

V řešeném území je  stanoveno záplavové území, není zde stanovena aktivní záplavová zóna na 
vodoteči Strhanec a Strhanec II. V rámci změny č. 10 nejsou navržena žádná protipovodňová opatření.  

C.1.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývající ze 
současné legislativy, je v ÚP respektována a změnou č. 10 k žádným návrhům, které by změnily hygienu 
životního prostředí v daném území nedochází. 

C.1.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Do východní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo NPR Žebračka. Jižně od řešeného území 
se nachází vodoteč Strhanec II v jihovýchodním části území se nachází vodoteč Strhanec. 

V řešeném území není registrován žádný významný krajinný prvek. 

Změnou č. 10 dochází ke: 

 změně části trasy navrhované místní komunikace (propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, 
ul. Kopaniny),  



2 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č.2  ÚP  Přerov na udržitelný rozvoj území 

 změně využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy 
dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby 
(VS),  

Navržené řešení změny č. 10 respektuje jak ochranu přírodních tak krajinných hodnot. V regulativu 
navržené plochy přestavby 01-2,82-VS/0,86 je stanoven požadavek:  

 v ochranném pásmu NPR Žebračka neumisťovat novou zástavbu, případné přestavby realizovat 
pouze v plochách stávající zástavby se souhlasem orgánů ochrany přírody. 

 minimální plošné zastoupení zeleně na terénu 30% 

 umístění vodních ploch je přípustné s podmínkou, že zdrojem vody nebude vodoteč Strhanec II, 
ale bude se jednat o retenční nádrže pro zadržování vody v krajině  

 způsob využití v této ploše bude podle §6 a §12 vyhl. 500/2006 Sb. U §11 bude uplatněn odst. (1) 
– pozemky staveb pro zemědělskou výrobu a skladování a zemědělské stavby 

C.1.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL 

Změna č. 10 nevymezuje plochy záboru ZPF nad rámec odsouhlasených. V případě všech dílčích změn 
změny č. 10 s dopadem do ZPF je upravena disproporce vyvolaná změnou trasování lokality 01-U/10. 
Důvodem změny trasování je optimalizace obsluhy území tak, aby byly obsloužitelné všechny části 
lokality Trávníky. S tím souvisí i  změna záměru na využití území v severní části lokality 01-1.69-VS, která 
byla v platném ÚP  původně vymezená pro dopravní plochu. S vymezenou změnou plochy veřejného 
prostranství 01-U/10 je tedy namísto dopravní plochy vymezena plocha  01-1.69-VS, která je z důvodu 
účelného využití a zamezení vzniku enklávy zemědělské půdy vymezena v rozsahu o 0,21 ha vyšším, 
než je odsouhlasená výměra záboru ZPF.  

Změna č. 10 nenavrhuje řešení, které by vyvolalo zábor PUPFL. 

C.1.6 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Koncepce dopravní a technické infrastruktury schválená v územním plánu zůstává beze změny.  

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

V rámci řešení změny č. 10 je navržena  změna části trasy navrhované místní komunikace (propojovací 
komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny). 
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
V rámci řešení změny č. 10  nebyly navrženy žádné změny. 

C.1.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Změna č. 10 nemá vliv na sociodemografické podmínky. 

C.1.8 BYDLENÍ 

Změna č. 10 nemá vliv na plochy bydlení. 

C.1.9 REKREACE  

Změna č. 10 nemá vliv na plochy rekreace, dochází pouze k upřesnění plochy RS. 

C.1.10   HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Změna č. 10 nemá vliv na hospodářské podmínky. 
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C.2. VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ SLABÝCH 
STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYUŽITÍ PŘÍLEŽITOSTÍ A ODSTRANĚNÍ NEBO 
OMEZENÍ HROZEB 

Změna č. 10 ÚP nemá vliv na využití silných stránek a odstranění nebo omezení slabých stránek, využití 
příležitostí a odstranění nebo omezení hrozeb. 

C.3. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Přírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány.  

C.4. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

ÚAP ORP Přerov - Aktualizace 2016 nemá vliv na řešení změny č. 10. 

SHRNUTÍ 

Řešení změny č. 10 vychází ze zjištěného současného stavu území obce podle přírodních, 
demografických i ekonomických charakteristik, které odpovídají sledovaným oblastem v rámci ÚAP, a 
vytváří podmínky pro jejich rozvoj.  

 

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH 
PRŮZKUMECH A ROZBORECH 

V rámci řešení návrhu změny č. 10 nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti. 

 

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

Změna č. 10 je řešena přiměřeně v souladu s kap. 2 PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 a zejména s body 
č. 14, 16, 22, 25 a 27. 

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), vydaných usnesením Zastupitelstva 
Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 ve znění aktualizace č. 1 usnesením č. 
UZ/19/44/2011 ze dne 22.4.2011 s účinností od 14.7.2011 vyplývá požadavek na respektování územního 
systému ekologické stability – respektování RBC 164 Žebračka. Změnou č. 10 je respektováno ochranné 
pásmo RBC 164 Žebračka. 
 



4 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č.2  ÚP  Přerov na udržitelný rozvoj území 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 

F.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU 
PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ 
ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, provedeného v rámci ÚAP, 
vyplývá kladné hodnocení environmentálního pilíře.  

Hodnocená koncepce nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Bečva – 
Žebračka.  

Změna č. 10 ÚP vytváří podmínky pro zachování kvalitního životního prostředí především stanovenou 
urbanistickou koncepcí a koncepcí veřejné infrastruktury. 

PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

Hospodářský pilíř je, v rámci vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, 
hodnocen kladně. Dojde k vytvoření podmínek pro rozvoj výstaviště v Přerově s možností krátkodobé 
rekreace.  

PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

V rámci hodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území je sociální pilíř hodnocen 
kladně. ÚP vytváří podmínky pro soudržnost společenství obyvatel v řešeném území především 
stanovenou koncepcí rozvoje území (výstaviště). 

SHRNUTÍ 

Řešením změny ÚP byla respektována a naplněna podstata udržitelného rozvoje - vyváženost vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území. 

F.2. SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM 
RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE 
OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK 
ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH 

Vyhodnocení vlivu Změny č. 10 Územního plánu Přerov na životní prostředí (SEA) a Posouzení vlivů 
koncepce dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti ve svých závěrech konstatují, že předloženou koncepci lze 
schválit při respektování zmírňujících opatření.  Do změny č. 10 je zapracováno opatření, které odpovídá 
podrobnosti územního plánu.  
 
Pro plochu OP (polyfunkční komplexy vybavenosti) 01-2.68-OP/5,46 se stanovují regulativy: 
V  50 m pásu podél hranice EVL neumisťovat žádnou novou zástavbu ani rušící provozy či jiná zařízení 
(hluk, osvětlení), současné stavby pouze rekonstruovat při zachování jejich půdorysu i objemů. 

Ostatní opatření budou řešena v podrobnější dokumentaci. 
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Z obsahu předchozích kapitol Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 10 na udržitelný rozvoj 
území lze konstatovat, že změna č. 10 vychází ze zjištění a rozboru stavu a trendů všech oblastí, jak jsou 
specifikovány v ÚAP a zpracovaných koncepčních materiálů. 

Koncepce rozvoje řešeného území je v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 


