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DOTČENÉ ORGÁNY 

 

 

ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

17.7. 2017, č.j.  MMPr/090525/2017 

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 vyjádření:  

Orgán ochrany přírody uplatňuje požadavek na zpracování plánu ÚSES jako podkladu pro 

vymezení a úpravy vymezení ÚSES v územním plánu v návaznosti na MŽP ČR nově 

zveřejněnou Metodiku vymezování územního systému ekologické stability ÚSES. Metodika 

byla zveřejněna 3. dubna 2017 v souvislosti s vyhlášením 52. výzvy Operačního programu 

životní prostředí 2014–2020. Metodika představuje odborný metodický nástroj Ministerstva 

životního prostředí, který bude sloužit především projekční praxi pro výkon státní správy v 

ochraně přírody a krajiny a umožní efektivní využití finančních prostředků v rámci 

podprogramu PO4 OPŽP 2014–2020 při pořizování oborové dokumentace orgánů ochrany 

přírody (aktivita 4.1.1 a 4.3.2). Metodika podrobněji rozpracovává koncept ÚSES 

formulovaný v 80. letech 20. století, aktualizuje základní přírodovědná východiska a 

principy vymezování ÚSES včetně stanovení prostorových i funkčních parametrů i vztahu k 

biogeografickým jednotkám, zabývá se vymezováním nadregionálního, regionálního a 

místního ÚSES především v oborových dokumentacích (plánech ÚSES), ale věnuje se také 

jeho vymezování v navazujících dokumentacích. Metodika reflektuje současnou právní 

úpravu i metodické postupy v oblasti územního plánování i pozemkových úprav.  

Ministerstvo životního prostředí vyzývá obce s rozšířenou působností, aby při naplnění své 

působnosti k vymezování a hodnocení územního systému ekologické stability podle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zvážily využití dotační podpory z OPŽP ke 

zpracování plánu ÚSES jako podkladu pro vymezení a úpravy vymezení ÚSES v územních 

plánech obcí ve svém správním území či jeho aktualizaci. Předpokládá přitom úzkou 

součinnost orgánů ochrany přírody a orgánů územního plánování jako pořizovatelů územně 

analytických podkladů a územně plánovací dokumentace.  

Orgán státní památkové péče:  

Proti návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Přerov nemá zásadních námitek a neuplatňuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. výzva Operačního programu životní prostředí 2014–

2020 pro podávání žádostí o poskytnutí podpory byla 

vyhlášena 3.4.2017 prostřednictvím Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR. Metodika vymezování územního 

systému ekologické stability (ÚSES) je vydána jako 

odborný metodický nástroj pro poskytovatele ÚSES 

(kap.12).  

Plán ÚSES je sledovaným jevem č. 21 ve struktuře územně 

analytických podkladů (ÚAP). Tento údaj o území 

poskytuje pořizovateli ÚAP orgán veřejné správy, v tomto 

případě orgán ochrany přírody a krajiny, coby poskytovatel 

údajů, a zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost, 

jak je uvedeno v § 27 odst. 3 stavebního zákona. 

Územní plán koordinuje vymezení skladebných částí ÚSES 

obsažené v plánu ÚSES s dalšími veřejnými zájmy a 

oprávněnými záměry v území s využitím dostupných údajů 

o území.  

Z tohoto vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny 

nevyplývá pro ÚPm Přerova potřeba pořízení jeho změny. 
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požadavky na obsah případné změny ÚP.  

Orgán odpadového hosp.:  

Proti návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Přerov nemá zásadních námitek a neuplatňuje 

požadavky na obsah případné změny ÚP. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Bez vyjádření. 

 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH 

Bez vyjádření. 

 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

1.8.2017, č.j. KHSOC/19352/2017/PR/HOK 

Na základě návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za období 2013 – 

2017, doručeného Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 

územní pracoviště Přerov (dále jen KHS), dne 12.7.2017, předloženého Magistrátem města 

Přerova, Odborem koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, Bratrská 

34, 750 11 Přerov, ze dne, č.j.: MMPr/090137/2017, posoudila KHS, 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 (dále jen zákon č. 

258/2000 Sb.), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v 

souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.) předložený 

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za období 2013 – 2017.  

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova za období 2013 – 2017, dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem ochrany 

veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., vydává Krajská 

hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci toto vyjádření:  

S předloženým návrhem Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za období 

2013 – 2017, orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí. 

Odůvodnění:  

Magistrát města Přerova jako pořizovatel zpracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu 

města Přerova za období 2013 – 2017.  

V současné době je již vyhotoven ÚP zahrnující právní stav po vydání změn č. 1, 4A, 4B, 5,  

6 a 8 s účinností od 8.4.2017  
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Změna Územního plánu města Přerova bude na základě zprávy o uplatňování pořizována. 

Bude však pořizována samostatným postupem po vydání Aktualizace 2A Zásad územního 

rozvoje Olomouckého kraje, které jsou ve fázi úpravy dokumentace před veřejným 

projednáním a bude zahrnovat i uvedení do souladu s Aktualizací 2B Zásad územního 

rozvoje Olomouckého kraje.  

Při vydání tohoto vyjádření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými 

jsou následující dokumenty:  

- Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za 

období 2013 – 2017  

- Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za období 2013 – 2017, kterou 

zpracoval Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, Bratrská 

34, 750 11 Přerov, 6/2017 
 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VIII 

Bez vyjádření. 

 

 

 

Obvodní báňský úřad v Ostravě 

25.8.2017, č.j. SBS 24676/2017/OBÚ-05 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen 

„OBÚ“), jako místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy v 

kraji Moravskoslezském a Olomouckém a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, sděluje, že nemá námitky k předloženému návrhu Zprávy o uplatňování 

Územního plánu města Přerova 2013 - 2017 za předpokladu, že bude nadále respektován 

dobývací prostor Předmostí evid. č. 6 0142 a bude nadále zajištěna jeho ochrana.  

 

 

 

Státní pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Bez vyjádření. 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Bez vyjádření. 

 

 

Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury  

11.8.2017, č.j. 419/2017-910-UPR/2 
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Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním 

orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za 

její uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, že ministerstva 

zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech 

dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v 

platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. s) a t) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v 

platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k 

návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Přerov. 

Silniční doprava 

Správním územím města procházejí stávající silnice I. třídy č. 47 a 55 a trasy 

připravovaných dálnic D1 a D55. Požadujeme respektovat ochranná pásma v souladu se 

zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Úsek dálnice D 1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou, je v současnosti již v realizaci. 

Pro úsek dálnice D 1, stavbu 0136 Říkovice – Přerov, a dálnici D 55, stavbu 5502 Kokory – 

Přerov, již byla vydána pravomocná územní rozhodnutí. Pro tyto stavby požadujeme 

vymezit plochy dopravy a zařadit je mezi veřejné prospěšné stavby v souladu se ZÚR 

Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím územním plánu Přerova je 

zakreslen původně navržený tvar mimoúrovňové křižovatky MÚK Přerov - sever, který 

neodpovídá výše uvedeným dokumentacím, požadujeme tvar MÚK nezakreslovat, ale 

vymezit plochu dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Železniční doprava 

Řešeným územím jsou vedeny elektrizované železniční tratě, a to dvoukolejná trať č. 270 

Česká Třebová - Přerov - Bohumín, dále jednokolejná trať č. 300 Brno - Přerov a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranná pásma dálnic D1 a D 55 a silnic I. třídy v šíři 100 

a 25 m od osy přilehlého jízdního pásu se územním plánem 

nevymezují. V koordinačním výkrese ÚPm Přerova jsou 

zakreslena. 

Uvedené stavby jsou v ÚPm Přerova jako veřejně prospěšné 

vymezeny (změna označení R55 na D55 bude předmětem 

případné změny územního plánu). 

Plocha pro dopravu pro dálnici D1 byla vymezena 

v souladu s platným územním rozhodnutím a odsouhlasena 

ŘSaD Brno (č.j.  005917/10330/2009, 30.1.2009). Od té 

doby se podmínky v území ani územně plánovací podklady 

nezměnily. Vymezení funkční plochy je prvotním 

předpokladem pro posouzení přípustnosti umístění stavby. 

Tvar křižovatky je předmětem následného řízení a v ÚPm 

Přerova je vynesen pouze informativně. Při první změně 

bude v případě potřeby rozsah vymezení plochy pro 

dopravu upraven; i v případě nesouladu jejího vymezení 

s novým návrhem na změnu územního rozhodnutí o 

umístění D1 lze stavbu umístit podle ZÚR Olomouckého 

kraje, které pro stavbu dálnice vymezuje koridor 300 m od 

osy na každou stranu. 

Ochranná pásma železnice v šíři 50 m od osy krajní koleje 

se územním plánem nevymezují. V koordinačním výkrese 

ÚPm Přerova jsou zakreslena. 
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dvoukolejná trať č. 330 Přerov - Břeclav, které jsou ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, zařazeny do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo 

dráhy dle výše uvedeného zákona. 

Z výhledových záměrů zasahuje do řešeného území modernizace trati Brno - Přerov, kterou 

požadujeme do územního plánu zapracovat v souladu se "Studií proveditelnosti 

Modernizace trati Brno - Přerov" (sdružení firem SUDOP BRNO, spol. s r.o. a MORAVIA 

CONSULT Olomouc, a.s., 06/2015), "variantou M2", a to jako plochu dopravy. 

 

V souladu s aktualizací č. 2a ZÚR Olomouckého kraje požadujeme zapracovat do územního 

plánu záměr novostavby jednokolejné spojky Brodek u Přerova - Dluhonice, která řeší 

přesmyk vlaků Olomouc - Ostrava nad vlaky opačných směrů Ostrava - Olomouc a Přerov - 

Olomouc. 

Dále řešeným územím prochází koridor vysokorychlostní železniční tratě Brno - (Přerov) - 

Ostrava - hranice ČR/Polsko, který požadujeme respektovat v souladu se ZÚR 

Olomouckého kraje jako územní rezervu. 

Letecká doprava 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letiště Přerov, které požadujeme respektovat. 

Vodní doprava 

Územím obce prochází koridor územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj - Odra - Labe, 

který požadujeme respektovat v souladu se ZÚR Olomouckého kraje.         
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

8.8.2017 č.j. 31923/2017-SŽDC-GŘ-026 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční 

dopravní cesta a plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, 

modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Vyjádření SŽDC se zároveň stává 

podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v 

procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření: 

Řešeným územím jsou vedeny elektrizované železniční tratě, a to dvoukolejná trať č. 270 

Česká Třebová - Přerov - Bohumín, dále jednokolejná trať č. 300 Brno - Přerov a 

dvoukolejná trať č. 330 Přerov - Břeclav, které jsou ve smyslu §3 zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, zařazeny do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo 

dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 

Na základě „Studie proveditelnosti Modernizace trati Brno - Přerov" (sdružení firem 

 

 

 

KÚOK viz níže - změna územního plánu města Přerova, 

která uvede změnu územního plánu do souladu s nadřazenou 

územně plánovací dokumentací, bude pořizována po vydání 

Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého 

kraje.  

Dtto 

 

 

 

Vysokorychlostní železniční tratě Brno - (Přerov) - 

Ostrava - hranice ČR/Polsko je jako územní rezerva v ÚPm 

Přerova vymezen. 

 

Je předmětem následných řízení. 

 

Koridor územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj - Odra 

- Labe je jako územní rezerva v ÚPm Přerova vymezen. 
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SUDOP BRNO, spol. s r.o. a MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., 06/2015) schválené 

„ve variantě M2", probíhá výběrové řízení na zhotovitele přípravné dokumentace a záměru 

projektu „Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba, Kojetín - Přerov", kterou zajišťuje 

SŽDC, Stavební správa východ. 

V návaznosti na stavbu „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba", zajišťuje SŽDC Stavební 

správa východ přípravnou dokumentaci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba", jejímž 

předmětem je novostavba jednokolejné spojky Brodek u Přerova - Dluhonice, která řeší 

přesmyk vlaků Olomouc - Ostrava nad vlaky opačných směrů Ostrava - Olomouc a Přerov - 

Olomouc. 

V předmětném území je sledováno vedení vysokorychlostní tratě (VRT) - koridor železniční 

dopravy VR1 Brno - (Přerov) - Ostrava - hranice ČR / Polsko podle Politiky územního 

rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve 

znění Aktualizace č. 1. 

Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., zpracovala v roce 2015 Územně 

technickou studii (ÚTS) „VRT Bohumín - Přerov", která následně poslouží jako podklad ke 

zpracování Studie proveditelnosti VRT (Brno -) Přerov - Ostrava. 

V případě nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalit v ochranném pásmu 

dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové 

limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším 

stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 

v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno 

9.8.2017, č.j. 001726/11130/2017 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova (dále jen „Zpráva") následující vyjádření: 

Dle předloženého návrhu Zprávy bude změna Územního plánu města Přerova pořizována v 

návaznosti na projednání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

(dále jen ZÚR OK) a v souladu s Aktualizací č. 2b. 

Z hlediska našich zájmů v území je nadále nutné respektovat stávající a výhledové trasy 

dálnice D1, D55 (dříve označována jako rychlostní silnice R55) a silnic l. třídy. K 

plánovaným záměrům v dálniční a silniční síti sdělujeme: 

•   Dálnice D 1, st. 0136 Říkovice - Přerov  

Pro stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí. V současnosti probíhá územní a stavební 

řízení, inženýrská činnost pro vydání změny ÚR a následně stavebního povolení. 

»  Upozorňujeme na změnu tvaru plánované mimoúrovňové křižovatky dálnic D1xD55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní plán města nemá ve vztahu k možnosti využití 

funkčních ploch stanoveny podmínečně přípustné stavby a 

využití - jsou to limity vztahující se k následným řízením 

nebo jsou stanoveným využitím již respektovány.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha pro dopravu pro dálnici D1 byla vymezena 

v souladu s platným územním rozhodnutím a odsouhlasena 

ŘSaD Brno (č.j.  005917/10330/2009, 30.1.2009). Od té 

doby se podmínky v území ani územně plánovací podklady 
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(dále jen MUK Přerov - sever). Údaje/podklady Vám byly poskytnuty v rámci vyjádření k 4. 

úplné aktualizaci ÚAP ORP Přerov, č.j. 008176/2016 ze dne 10. 6. 2016.  

»  Nové řešení MÚK Přerov - sever je nutné respektovat. 

•   Dálnice D 1, st. 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - v současnosti v realizaci. 

•   Dálnice D 55, st. 5502 Kokory - Přerov. 

Pro stavbu D 5502 bylo 3.7.2017 vydáno pravomocné územní rozhodnutí (UR). 

Pozn. Máme za to, že v rámci ÚP jsou závazně vymezené zastavitelné plochy pro veřejně 

prospěšné stavby D 1 a D 55, přičemž tvar budoucí křižovatky je zakreslen jako podklad pro 

zjištění jejího plošného záboru dle projektové dokumentace stavby, platné v době pořízení 

ÚPD a zákres je proveden jen orientačně. Definitivní tvar křižovatky je podrobnost, která 

náleží územnímu rozhodnutí, l s ohledem na výše uvedené, máme následující požadavky na 

změnu ÚP Přerova (viz odrážky): 

» Respektovat návrh řešení připravované trasy D 1 s aktuálně platnou projektovou 

dokumentací - aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí DŮR „Dálnice D1 stavba 

0136 Říkovice - Přerov". Vzhledem k tomu, že v grafické části ÚP města Přerova je 

zakreslen původně navržený tvar MÚK Přerov - sever, doporučujeme v grafické části 

změny ÚP upravit její tvar dle nového návrhu, popř. tvar MUK nezakreslovat. 

V souvislosti se změnou tvaru MÚK Přerov - sever upozorňujeme, že tato změna vyvolala 

rovněž úpravu propojení stávajících silnic I/55 a II/150 (přeložena v rámci stavby D55 

5502) s upravenou MÚK Přerov - sever. Pro tento záměr (úprava propojení) byla 

zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí „DÚR D55 5502 Kokory- Přerov, 

Připojení silnice 1/55 do MÚK Přerov - sever" (zhot. Dopravoprojekt Brno, 2016) - dále jen 

DÚR „Připojení...". 

Podotýkáme, že v rámci DÚR „Připojení..." je jedna z nově navržených větví MÚK Přerov - 

sever (ozn. V13, pro připojení stávající I/55 do MUK) vedena přes zastavitelnou plochu VS 

(smíšená plocha občanského vybavení a výroby), ozn. 02-1.14-VS. 

»  S ohledem na uvedené a s přihlédnutím na odst. 3 §20 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, proto současně doporučujeme přehodnotit 

navržené využití plochy 02-1.14-VS v daném, dopravně značně exponovaném prostoru. 

Toto doporučení vyplývá zejména z důvodu obtížného technického řešení dopravní 

obsluhy území, při nutnosti dodržení zásad ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, 

zejména požadavku na nejmenší vzdálenosti křižovatek. Rovněž upozorňujeme, že dle 

závazné normy ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, není 

připojení další křižovatky do větví mimoúrovňové křižovatky přípustné. 

Pozn. odst. 3 §20 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. stanovuje požadavky na vymezování pozemků - 

vymezit pozemek tak, aby byl „dopravně připojen na veřejně přístupnou pozemní 

nezměnily. Vymezení funkční plochy je prvotním 

předpokladem pro posouzení přípustnosti umístění stavby. 

Tvar křižovatky je předmětem následného řízení a v ÚPm 

Přerova je vynesen pouze informativně. Při následné změně 

bude v případě potřeby rozsah vymezení plochy pro 

dopravu upraven; i v případě nesouladu jejího vymezení 

s novým návrhem na změnu územního rozhodnutí o 

umístění D1 lze stavbu umístit podle ZÚR Olomouckého 

kraje, které pro stavbu dálnice vymezuje koridor 300 m od 

osy na každou stranu. 

 

 

 

 

 

 

 

Propojení stávajících silnic I/55 a II/150 podle zpracované 

DÚR (stavba související podle § 17 zákona o pozemních 

komunikacích) lze do plochy VS umístit a to v souladu 

s ust. § 6, 11 a 12 vyhl. č. 501/2006 Sb. jako související 

veřejnou infrastrukturu.  

 

Možnost využití návrhové plochy VS bude posuzována až 

v rámci případné změny územního plánu v souladu 

s připravovaným územním rozhodnutím „DÚR D55 5502 

Kokory- Přerov, Připojení silnice 1/55 do MÚK Přerov - 

sever“. 
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komunikaci". 

»  V ÚPD je rovněž nutno respektovat a zakreslit ochranné pásmo dálnic D1 a D 55, které 

vzniklo nabytím právní moci ÚR a pro dálnice činí 100 m od osy přilehlého jízdního 

pásu. Připomínáme, že všechny větve mimoúrovňových křižovatek jsou vždy součástí 

nadřazené silniční/dálniční komunikace a mají proto stejné ochranné pásmo. Požadujeme 

proto vyznačit ochranná pásma 100 m od osy i pro všechny větve křižovatek na dálnici 

D1, resp. D 55 (viz §30 žák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 

K vybraným podnětům a požadavkům, které by dle doporučení pořizovatele měly být řešeny 

v rámci změny ÚP, sdělujeme: 

K návrhu na „vymezení rekonstrukce křižovatky ulic Ztracená x Bří Hovůrkových (siln. 

I/55) x U Hřbitova x 9. května (siln. I/55) jako veřejné prospěšné stavby, z důvodu velkého 

množství neznámých vlastníků dotčených pozemků (návrh vychází z „Plánu udržitelné 

mobility města Přerova)" nemáme zásadní námitky. Požadujeme pouze v další fázi záměr 

rekonstrukce náležitě odůvodnit. S ohledem na dotčení silnice l. třídy však současně 

upozorňujeme, že ŘSD ČR záměr rekonstrukce uvedené křižovatky nesleduje/nemá v 

evidenci. 

K ostatním částem předložené Zprávy nemáme v této fázi připomínky. 

 

 

Ochranná pásma dálnic D1 a R 55 v šíři 100 m od osy 

přilehlého jízdního pásu se územním plánem nevymezují. 

V koordinačním výkrese ÚPm Přerova jsou zakreslena. 

 

 

 

 

 

Bude předmětem případné změny ÚPm Přerova. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

25.7.2015,  č.j. MPO 45749/2017 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání 

nerostného bohatství, na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon v platném 

znění) a v souladu s § 55 odst. l zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění), 

nemá k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu města Přerova žádné připomínky. 

Výše uvedená dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství 

v řešeném území (téměř celé k.ú. Žeravice pokrývá chráněné ložiskové území č. 06630000 

Předmostí - Žeravice, jehož součástí jsou i dobývací prostor č. 60142 Předmostí a výhradní 

ložisko cementářských surovin a vápence č. 3190800 Žeravice, do k.ú. Čekyně zasahuje 

ještě chráněné ložiskové území č. 20320000 Sobíšky včetně výhradního ložiska vápence č. 

3203200 Sobíšky). S návrhem zprávy o uplatňování ÚP města Přerova souhlasíme. 

 

 

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno 

2.8.2017, č.j. 154602/2017-8201 

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 

 

 

Ministerstvo se odvolává na ust. § 175 stavebního zákona, 

který se vztahuje na následná povolovací řízení. 
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v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, 

Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a 

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, 

Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.  

Ministerstvo obrany jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany 

územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu 

zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních 

zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva 

obrany Hana Eliášová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-

Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v 

platném znění, vydává vyjádření.  

K předloženému návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu nemáme připomínky. 

Jelikož schválený návrh Zprávy bude podkladem pro zpracování změny územního plánu, 

Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na respektování a zapracování stávajících 

aktuálních limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny:  

- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat podle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(dle ÚAP jev 82).  

   Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: 

- Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 

vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu 

jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto zájmovém území může dojít k 

výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace 

(jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní 

krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních 

staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to 

pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích.  

- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 

terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 

výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 

obrany);  

- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 

terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 

výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 

obrany).  

- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 

Zájmová území Ministerstva obrany jsou pravidelně 

aktualizována v územně analytických podkladech (ÚAP) 

v souladu s ust. § 28 stavebního zákona; ÚAP jsou vždy po 

aktualizaci stavebním úřadů poskytnuty v tištěné podobě. 

Poslední aktualizace ÚAP proběhla k prosinci r. 2016. 

Průběžně aktualizovaná data jsou pak k dispozici na portále 

ÚAP, který je přístupný pro veřejnost, stavební úřady, 

projektanty územně plánovacích dokumentací a povinné 

poskytovatele – jedním z nich je i Ministerstvo obrany, jako 

poskytovatel zejména jevů č. 82, 102, 103, 107, příp. 114 a 

119. 

Zájmová území Ministerstva obrany nejsou územním 

plánem vymezována – do územních plánů mohou vstupovat 

pouze jako limity využití území, tedy jako forma případného 

odůvodnění řešení územního plánu. Bude aktualizováno při 

následné změně územního plánu. 
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terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 

výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 

obrany).  

- Zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, které 

je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 82). V tomto vymezeném území lze vydat 

územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany.  

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 

níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 

119). Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 

stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 

třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren  

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 

stanice….)  

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  

Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území zapracujte do grafické 

části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: 

„Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 

vyjmenovaných druhů staveb“.  

Výše uvedené údaje o území jsou v souladu s podklady, které byly předány pro zpracování 

územně analytických podkladů ORP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto podmínku lze při následné změně územního plánu 

města splnit. 

 

 

Potvrzen komentář pořizovatele viz výše.  

 

ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj 

Bez vyjádření. 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj 

Bez vyjádření. 
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ČR - Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, Ostrava 

Bez vyjádření. 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 

Bez vyjádření. 

 

Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc, 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Bez vyjádření. 

 

 

 

 

 

Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

10.8.2017, č.j. MV-87591-4/OSM-2017 

Na základě Vašeho Oznámení č.j.: MMPr/090137/2017 ze dne 12. 7. 2017 a po 

prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k 

projednávanému návrhu Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013 - 

2017 neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné připomínky. 
 

 

Úřad pro civilní letectví, Praha 

Bez vyjádření. 

 

 

 

SOUSEDNÍ OBCE 

 

 

NAVRHOVANÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

 

 

Bez podnětů. 

 

 

 

OSTATNÍ 

 

 

NAVRHOVANÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje 

8.8.2017, č.j. MMPr/090377/2017 

Odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města bylo zasláno 

oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova 2013-2017. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města uplatňuje 
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v rámci projednání tyto připomínky: 

S odkazem na doporučení pořizovatele, že vzhledem k intenzivnímu využívání území 

přestavbových ploch je vhodné jejich vyhodnocení a případné přeřazení do ploch 

stabilizovaných, navrhujeme následující: 

 Pozemky p.č. 248/1,248/2, 241, 242, 250, 240, 243, 64 vše k.ú. Žeravice je vhodné  

zařadit do návrhových ploch pro bydlení rodinné a pozemky p.č. 251/4, 251/8, 251/7, vše 

k.ú. Žeravice zařadit do ploch stabilizovaných. 

 Část lokality ulice Duhová, k.ú. Újezdec je možné zařadit do ploch stabilizovaných pro 

bydlení rodinné. 

 Zástavbu v ulici Jarní je možné zařadit do ploch stabilizovaných smíšených obytných. 

 Část zástavby v ulici Pavla Nováka je možno zařadit do ploch stabilizovaných pro 

bydlení kombinované. 

 Pozemek p.č. 1137, k.ú. Kozlovice u Přerova je možno zařadit do ploch stabilizovaných 

smíšených obytných.  

Dle dalšího doporučení pořizovatele navrhujeme změnit funkční využití u objektů, které jsou 

nyní zařazeny do ploch dopravní infrastruktury a z důvodu požadavků na jiné využití a aby 

přestaly býti tzv. brownfieldy, navrhujeme přeřadit funkční využití u těchto objektů: 

 Dílny ČD, p.č. 6868/60, 6872 a část pozemku p.č. 6868/83, vše k.ú. Přerov 

 Hospodářská správa ČD p.č. 920, 6868/83, vše k.ú. Přerov 

 Budova na pozemku p.č. 964, k.ú. Přerov 

 Poštovní budova na pozemku p.č. 910/1 a část p.č. 6868/83, k.ú. Přerov 

 Budova České pošty na pozemku p.č. 911/1, k.ú. Přerov  

 Budova přerovských strojíren na pozemku p.č. 6050/46, 6050/214, k.ú. Přerov 

Stavbu cyklostezky Velké Novosady doporučujeme vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu 

z důvodu vedení trasy cyklostezky přes pozemek patřící osobě žijící v Kanadě a nemožnost 

ji kontaktovat. Stavbu sloučené stezky pro chodce a cyklisty v ulici bří. Hovůrkových 

doporučujeme rovněž zařadit mezi veřejně prospěšné stavby z důvodu vedené trasy po 

pozemcích neznámého vlastníka. 

 

 

V souladu s návrhem ZOU, kap. III. první odrážka. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

V souladu s návrhem ZOU, kap. III. druhá odrážka. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doplněno do ZOU, kap. III.  
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NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje 

4.8.2017, č.j. KUOK 66210/2013 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR 

KÚOK), dle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12. 7. 2017 návrh Zprávy o 

uplatňování územního plánu města Přerova 2013 - 2017(dále jen návrh Zprávy) včetně 

oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy.  

Odbor SR KÚOK jako příslušný nadřízený orgán územního plánování dle § 178 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto sděluje, že k 

uvedenému návrhu Zprávy nemá připomínek.  

K vyhodnocení souladu územního plánu města Přerova s Politikou územního rozvoje ve 

znění Aktualizace č. 1 uvádí Odbor SR KÚOK, že z hlediska této dokumentace nebyl zjištěn 

rozpor.  

Odbor SR KÚOK souhlasí se závěrem Zprávy, že se bude pořizovat změna územního plánu 

města Přerova, která uvede změnu územního plánu do souladu s nadřazenou územně 

plánovací dokumentací. Změna územního plánu města Přerova bude pořizována po vydání 

Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Aktualizace č. 2a Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje je ve fázi po společném projednání. Změna bude 

zahrnovat i uvedení do souladu s Aktualizací č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého 

kraje, která nabyla účinnosti dne 19. 5. 2017.  

V souvislosti s výkonem metodické činnosti Odbor SR KÚOK upozorňuje na následující 

zjištěné nedostatky:  

územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem“ vypustit odstavec, ve 

kterém se popisuje, co vyplývá z Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého 

kraje. Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je ve fázi návrhu po 

společném projednání;  

územního rozvoje s nabytí účinnosti dne 19.5.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve zprávě uvedeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upraveno. 

 

 

 

 

 

 

17.8.2017                              

Škubalová 


