
Územní plán města Přerova 

návrh usnesení 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.12.2017 – příloha č. 1 

 

1/11 

 

 

 

 

 

 

Magistrát města Přerova 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

 

 

10. změny Územního plánu města Přerova 

 

výsledek po společném a veřejném projednání  

 

podle §§ 50 a 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Územní plán města Přerova 

návrh usnesení 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.12.2017 – příloha č. 1 

 

2/11 

 

 

Požadavky  

 

 

Způsob řešení 

 

Dotčené orgány 
 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí 

24.5.2017, č.j.: MMPr/065662/2016/STAV/ZP/Eh 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako 

orgán státní správy dle ust. §7 odst. 2; §61 odst. 1 písm. a) b) c); §§ 64 a 66 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v souladu s §§71,76 a 77 zákona 

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

jako příslušný orgán dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako 

příslušný orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

vydává následující stanovisko:  

Výše uvedené orgány státní správy nemají proti návrhu změny č. 10 ÚP 

Přerov zásadních námitek a připomínek.  

Orgán ochrany přírody pouze upozorňuje na nezbytnost zachování 

podmínek ochrany ochranného pásma NPR Žebračka a toku Strhance jako 

významného krajinného prvku. 

 

 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

28.6.2017, č.j. KUOK 64908/2017 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 

(dále „krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zák. č. 129/2000 

Sb., o krajích, v platném znění, podle § 77a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, 

podle § 17a písm. a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu (ZPF), v platném znění, podle § 48a odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v 

platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e), dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, dle § 49 odst. 2 zákona 

č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně 

zákona č. 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. 10 územního 

plánu Přerov:  

Změna č. 10 ÚPm Přerova řeší následující:  

 

 úprava rozsahu zastavitelné plochy 01-1.30-OP/4,13  

 změna plochy s rozdílným využitím z DP na VS a úprava rozsahu 

zastavitelné plochy 01-1.69- DP/0,83 v souvislosti se změnou, resp. 

napojením trasy propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. 

Kopaniny  

 

 změna plochy s rozdílným využitím z OP na VS a úprava rozsahu 

přestavbové plochy 01- 2.67-OP/4,02  

 úprava rozsahu přestavbové plochy 01-2.68-OP/5,57  
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Dochází k změně funkce plochy veřejných prostranství - veřejně 

přístupného prostranství pro městskou zeleň (UZ) na plochu (VS) - smíšené 

plochy občanského vybavení a výroby na pozemcích p.č. 509/4, 510/11 a 

510/10 v k.ú. Přerov. 

-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.  

Ochrana přírody (Ing. Petr Axman):  

Bez připomínek. Stanovisko Natura 2000 s vylučujícím vlivem a za ochranu 

přírody vydáno pod č. j. KUOK 75459/2016 dne 29. 7. 2016.  

Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.):  

Ve fázi návrhu zadání zm. č. 10 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. 2 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí.  

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

(SEA) k návrhu zm. č. 10 územního plánu Přerov bude následně vydáno 

samostatně po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací 

zaslaných pořizovatelem.  

Upozorňujeme, že v textové části – část I.01 – Průvodní zpráva je potřeba 

upravit text v kapitole B.3.2 Vymezení ploch přestavby tak, že bude 

vypuštěn text „a na její úkor vzniku nové přestavbové plochy 01-2.82-

VS/0,86“, neboť návrh územního byl na základě vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí upraven a plocha 01-2.82-VS/0,86 byla z návrhu 

vypuštěna, což vyplývá z odůvodnění změny územního plánu i grafických 

příloh změny územního plánu.  

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):  

Předložená dokumentace neobsahuje relevantní požadavky na nové zábory 

zemědělské půdy, proto nemáme výhrady.  

Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud):  

Krajský úřad, jako orgán státní správy lesů, uplatňuje stanovisko k 

územním plánům obcí s rozšířenou působností, pro Magistrát města 

Přerova, jako pořizovatele územního plánu, vypracované společností 

Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno, v květnu 

2017 takto:  

Návrh změny č. 10 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.  

Dále krajský úřad upozorňuje, že k dalším požadavkům - lokality do 50 m 

od okraje lesa, dle ustanovení § 48 odstavec 2 písm. b) lesního zákona je k 

vyjádření příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Magistrát 

města Přerova.  

Ochrana ovzduší (Mgr. Petr Ošťádal):  

K návrhu územního plánu Přerov - změna č. 10 nemáme zásadní 

připomínky. 

Prevence závažných havárií (Ing. Milan Bartoň):  

Protože předmětem změny č. 10 není objekt zařazený do skupiny A nebo B, 

není krajský úřad dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb. 

dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání 

 

 

 

 

 

Není předmětem územního 

plánu; podmínky následných 

řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesoulad bude předmětem 

úpravy textové části; dále 

v textu a graficky v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není předmětem územního 

plánu; podmínky následných 

řízení. 
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územně plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním 

řízení a v řízení o odstranění stavby.  

Vodní hospodářství (Ing. Marcela Valentová):  

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, sděluje, že změnou č. 10 ÚP 

města Přerova nedojde k dotčení veřejných zájmů na úseku vodního 

hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu.  

Upozorňujeme, že část řešená lokality se nachází ve stanoveném v 

záplavovém území Bečvy (záplavové území stanovil krajský úřad 

opatřením obecné povahy pod č.j.: KUOK 93802/2011 ze dne 05. 09. 2011, 

ve znění pozdějších aktualizací). Jakákoliv výstavba či činnost na 

pozemcích ve stanoveném záplavovém území musí respektovat podmínky 

uvedené ve výše citovaném opatření obecné povahy.  

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. 

 

 

 

 

 

 

Není předmětem územního 

plánu; podmínky následných 

řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

25.5.2017, č.j. KUOK 51753/2017 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

(dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 18. 5. 2017 Vaše Oznámení 

společného jednání o návrhu 10. změny Územního plánu města Přerova.  

Účelem změny č. 10 územního plánu je změna trasování části navrhované 

místní komunikace „propojovací komunikace silnice I/47 - silnice III/4724, 

ul. Kopaniny“. Důvodem je přehodnocení možnosti napojení budoucí 

komunikace a umožnění napojení areálu a rozvojových ploch přímo na 

silnici I/47 (ul. Lipnická). Vzhledem k možnosti jiného napojení 

komunikace došlo k úpravě koncepce řešení v tomto území a byla navržena 

nová zastavitelná plocha 01-1.69-VS/1,58 (částečně z původní plochy 01-

1.69-DP/0,83) která vytvoří možnost pro rozšíření stávajících smíšených 

ploch občanského vybavení a výroby. Návrhová plocha 01-1.30-OP/4,02 

byla již územním plánem vymezena jako plocha 01-1.30-OP/4,13 a dochází 

zde pouze k úpravě rozsahu plochy (zmenšení). Dalším důvodem je změna 

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

a plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené 

občanského vybavení a výroby (VS) z podnětu vlastníků dotčených 

nemovitostí na území bývalého „výstaviště Přerov“.  

Koncepce veřejné infrastruktury zůstává změnou nedotčena.  

Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně 

plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 

3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, nemá k návrhu 10. změny územního plánu města 

Přerova připomínky. 

25.9.2017, č.j. KUOK 95277/2017 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

(dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 21. 9. 2017 Vaše Oznámení 

veřejného projednání návrhu 10. změny Územního plánu města Přerova.  

Účelem změny č. 10 územního plánu je změna trasování části navrhované 

místní komunikace „propojovací komunikace silnice I/47 - silnice III/4724, 

ul. Kopaniny“. Důvodem je přehodnocení možnosti napojení budoucí 

komunikace a umožnění napojení areálu a rozvojových ploch přímo na 

silnici I/47 (ul. Lipnická). Vzhledem k možnosti jiného napojení 

komunikace došlo k úpravě koncepce řešení v tomto území a byla navržena 

nová zastavitelná plocha 01-1.69-VS/1,58 (částečně z původní plochy 01-
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1.69-DP/0,83) která vytvoří možnost pro rozšíření stávajících smíšených 

ploch občanského vybavení a výroby. Návrhová plocha 01-1.30-OP/4,02 

byla již územním plánem vymezena jako plocha 01-1.30-OP/4,13 a dochází 

zde pouze k úpravě rozsahu plochy (zmenšení). Dalším důvodem je změna 

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

a plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené 

občanského vybavení a výroby (VS) z podnětu vlastníků dotčených 

nemovitostí na území bývalého „výstaviště Přerov“.  

Koncepce veřejné infrastruktury zůstává změnou nedotčena.  

Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně 

plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 

3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, nemá k návrhu 10. změny územního plánu města 

Přerova připomínky.   

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

21.9.2017, č.j. KUOK 95277/2017 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

(dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 21. 9. 2017 Vaše Oznámení 

veřejného projednání návrhu 10. změny Územního plánu města Přerova.  

Účelem změny č. 10 územního plánu je změna trasování části navrhované 

místní komunikace „propojovací komunikace silnice I/47 - silnice III/4724, 

ul. Kopaniny“. Důvodem je přehodnocení možnosti napojení budoucí 

komunikace a umožnění napojení areálu a rozvojových ploch přímo na 

silnici I/47 (ul. Lipnická). Vzhledem k možnosti jiného napojení 

komunikace došlo k úpravě koncepce řešení v tomto území a byla navržena 

nová zastavitelná plocha 01-1.69-VS/1,58 (částečně z původní plochy 01-

1.69-DP/0,83) která vytvoří možnost pro rozšíření stávajících smíšených 

ploch občanského vybavení a výroby. Návrhová plocha 01-1.30-OP/4,02 

byla již územním plánem vymezena jako plocha 01-1.30-OP/4,13 a dochází 

zde pouze k úpravě rozsahu plochy (zmenšení). Dalším důvodem je změna 

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

a plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené 

občanského vybavení a výroby (VS) z podnětu vlastníků dotčených 

nemovitostí na území bývalého „výstaviště Přerov“.  

Koncepce veřejné infrastruktury zůstává změnou nedotčena.  

Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně 

plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 

3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, nemá k návrhu 10. změny územního plánu města 

Přerova připomínky. 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

28.6.2017, č.j. KHSOC/13795/2017/PR/HOK 

Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru rozvoje ze dne 

17.5.2017, č.j.: MMPr/065203/2017 o uplatnění stanoviska k návrhu 

územně plánovací dokumentace – návrh 10. změny Územního plánu města 

Přerova, posoudila Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se 

sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 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), 
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ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh 10. změny Územního plánu 

města Přerova.  

Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu 10. změny 

Územního plánu města Přerova, dotýkajících se zájmů chráněných orgánem 

ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 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 10. změny Územního plánu města Přerova, orgán 

ochrany veřejného zdraví souhlasí.  

O d ů v o d n ě n í :  

Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 521/18/5/2016 ze dne 20.6.2016 

bylo schváleno pořízení změny č. 10 ÚPm Přerova. Zadání změny bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 594/20/5/2016 dne 

19.9.2016. 

Účel a důvod pořízení změny:  

Jedná se o pozemky v k.ú. Předmostí p.č. 510/8, 510/9, 510/10, 510/11, 

509/1, 509/3, 509/4, 509/9, 509/10 a v k.ú. Přerov 6752/32, 6750/50, 

6750/3, 6750/47, 6750/68, 6750/1, 6752/49, 6752/41, 6752/45, 6752/72, 

6752/39, 6752/40, 6752/73, 6752/44, 6752/6, 6752/7, 6752/8, 6752/12, 

6752/27, 6752/35, 6752/10, 6752/49, 6750/1, 6752/13, 6752/75, 6752/76, 

6752/14, 6752/15, 6752/79, 6766, 6752/17, 6752/16 a 6756 část. Je změno 

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) a dále je změněna část trasy 

navrhované místní komunikace (propojovací komunikace sil. I/47 – sil. 

III/4724, ul. Kopaniny).  

Vymezení zastavitelných ploch:  

Změnou č.10 dochází v SC – Severním sektoru jádrového území k:  

- úpravě rozsahu zastavitelné plochy 01-1.30-OP/4,13  

- změně plochy s rozdílným využitím z 01-1.69-DP/0,83 na VS a úpravě 

rozsahu této plochy v souvislosti se změnou, resp. napojením trasy 

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

Vymezení ploch přestavby  

Změnou č. 10 dochází v SC – Severním sektoru jádrového území k:  

- změně plochy s rozdílným využitím z 01-2.67-OP/4,02 na VS a úpravě 

rozsahu přestavbové plochy (bez pozemku p.č. 6752/49, který je převeden 

do zastavitelných ploch)  

- úpravě rozsahu přestavbové plochy 01-2.68-OP/5,57 a na její úkor vzniku 

nové přestavbové plochy 01-2.82-VS/0,86  

Změnou č. 10 dochází k změně funkce plochy veřejných prostranství - 

veřejně přístupného prostranství pro městskou zeleň (UZ) na plochu (VS) 

součástí smíšené plochy občanského vybavení a výroby § 6, 11, 12 na 

pozemcích p.č. 509/4, 510/11 a 510/10 v k.ú. Přerov.  

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z 

podkladů, kterými jsou následující dokumenty:  

Oznámení společného jednání o návrhu 10. změny Územního plánu města 

Přerova  

Textové podklady návrhu 10. změny Územního plánu města Přerova, 

zpracovalo Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno, 

5/2017 

 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov 

Bez stanoviska. 
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Agentura ochrany přírody a krajiny, SCHKO Litovelské Pomoraví 

Bez stanoviska. 

 

 

 

 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

18.8.2017, č.j. KUOK 82391/2017 

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. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROV  

Charakter a rozsah koncepce  

Změna č. 10 ÚPm Přerova řeší následující:  

 

 úprava rozsahu zastavitelné plochy 01-1.30-OP/4,13  

 změna plochy s rozdílným využitím z DP na VS a úprava rozsahu 

zastavitelné plochy 01-1.69- DP/0,83 v souvislosti se změnou, resp. 

napojením trasy propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. 

Kopaniny  

 

 změna plochy s rozdílným využitím z OP na VS a úprava rozsahu 

přestavbové plochy 01- 2.67-OP/4,02  

 úprava rozsahu přestavbové plochy 01-2.68-OP/5,57  

 

Dochází k změně funkce plochy veřejných prostranství - veřejně 

přístupného prostranství pro městskou zeleň (UZ) na plochu (VS) - smíšené 

plochy občanského vybavení a výroby na pozemcích p.č. 509/4, 510/11 a 

510/10 v k.ú. Přerov.  

-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.  

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

Přerov, 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. 1993, prodloužené č.j. 

Brno.  

Zpracovatel hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti soustavy Natura 2000: Mgr. Tomáš Dohnal, osvědčení č.j. 

25622/ENV/12 ze dne 29. 3. 2012, prodloužené č.j. 22780/ENV/17 ze dne 

02, Brno.  

Průběh posuzování:  

Podáním ze dne 29. 6. 2016 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
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Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), doručen 

návrh zadání „Změny č. 10 územního plánu Přerov“.  

Dne 29. 7. 2016 bylo pod č. j.: KUOK 75459/2016 vydáno stanovisko k 

návrhu zadání zm. č. 10 územního plánu Přerov s tím, že předmětný územní 

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

součástí řešení „změny č. 10 územního plánu města Přerova“ v dalším 

stupni územně plánovací dokumentace bude Vyhodnocení vlivů územního 

plánu na životní prostředí a Hodnocení vlivu „změny č. 10 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. 

AOPK Správa CHKO Litovelské Pomoraví v souladu s § 45i odst. 1 zákona 

o ochraně přírody a krajiny vydala stanovisko č.j. 01286/OM/16 ze dne 22. 

7. 2016, že nelze vyloučit, že výše uvedená koncepce (změna územního 

plánu) může mít samostatně nebo ve spojení s jinými známými záměry 

významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost 

evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.  

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 17. 5. 2017 oznámení o konání společného 

jednání o návrhu zm. č. 10 územního plánu Přerov včetně vyhodnocení 

vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území spolu s žádostí o 

stanovisko k návrhu zm. č. 10 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. 10 

územního plánu Přerov“, včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 

na udržitelný rozvoj území proběhlo dne 7. 6. 2017 v 9 hodin na Magistrátu 

města Přerova.  

Krajský úřad, podáním ze dne 17. 7. 2017, obdržel od pořizovatele 

územního plánu Magistrátu města Přerova, Odboru 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).  

Krajský úřad v průběhu řízení obdržel od pořizovatele veškeré podklady 

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

životní prostředí.  

Na základě návrhu „zm. č. 10 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. 10 územního plánu Přerov“ za dodržení 

následujících požadavků:  

1) Ve fázi vydání, uplatňování změny č. 10 územního plánu Přerov a při 

případném následném zpracování projektových EIA konkrétních záměrů 
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naplňujících vyhodnocenou změnu územního plánu je nutno respektovat 

požadavky vyplývající z kapitoly 13. Závěr včetně závěrečného stanoviska - 

Vyhodnocení vlivu změny č. 10 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:  

Obecně pro všechny zastavitelné plochy:  

 před zakládáním všech staveb v řešeném území vypracovat 

hydrogeologický posudek ve vztahu k ovlivnění hydrického režimu, 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 všech zastavitelných ploch v co největší míře navrhnout opatření, která 

by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak 

povrchové vody do půdy,  

 u zastavitelných ploch prokázat splnění hygienických limitů hluku pro 

chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.  

01-1.69-VS/1,58 – výroba a skladování  

 pro plochu stanovit podmínku, že umístění staveb s chráněnými vnitřními 

a venkovními prostory je možné pouze v případě, že v dalším stupni 

projektové přípravy bude prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 

ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně ovlivněny hlukem z ploch 

občanského vybavení a ze silniční dopravy v přilehlé stabilizované ploše 

komunikace I/27,  

 výstavbu v ploše provádět v období, kdy nedojde ke škodlivému zásahu 

do biotopů zvláště chráněných druhů na základě výjimky orgánu ochrany 

přírody.  

01-1.30-OP/4,02 – občanské vybavení  

 výstavbu v ploše provádět v období, kdy nedojde ke škodlivému zásahu 

do biotopů zvláště chráněných druhů na základě výjimky orgánu ochrany 

přírody.  

01-2.68-OP/5,46 – občanské vybavení  

 minimalizovat jakoukoliv výstavbu v ochranném pásmu NPR Žebračka a 

každý zásah projednat s orgánem ochrany přírody,  

 zajistit ochranu břehových porostů podél toku Strhance (součást EVL 

Bečva-Žebračka) a neměnit průtoky v tomto toku.  

Zmírňující opatření z hodnocení vlivu koncepce na soustavu Natura 2000  

 Technické řešení stavebních objektů a související kanalizace nesmí 

ovlivnit hladinu podzemních vod. V ideálním případě by proto objekty 

neměly být podsklepeny, případně pouze tak, aby toto ovlivnění bylo 

vyloučeno.  

 Na všech plochách řešených v rámci změny č. 10 ÚPm Přerova musí být 

co největšímu objemu srážkových vod umožněno vsakování.  

 

 

 

 Na částech ploch bezprostředně sousedících s hranicí EVL (zhruba v šíři 

ochranného pásma NPR ze zákona, tj. 50 m) je nezbytné nezvyšovat 

intenzitu současného využívání, naopak je žádoucí ho postupně snižovat. 

Znamená to v cca 50 m pásu podél hranice EVL neumisťovat žádné nové 

objekty, ani rušící provozy či jiná zařízení (hluk, osvětlení), současné 

stavby pouze rekonstruovat při zachování jejich půdorysu i objemů (v 

ideálním případě je nechat dožít a výhledově odstranit) a situovat v něm 

zeleň, která by plnila izolační funkci. V tomto izolačním pásu zeleně je 

 

 

 

 

 

 

Není předmětem územního 

plánu; podmínky následných 

řízení. 
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vsakování dešťových vod řeší 

stavební zákon v rámci 

následných řízení 

předmět konkrétního záměru 

v rámci následných řízení 
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nutné vysazovat pouze místně původní druhy, ideálně volit dřeviny 

tvrdého luhu (biotop L2.3). Izolační pás zeleně by bylo vhodné převést na 

plochu krajinné zeleně (ideálně podél celé západní hranice EVL v tomto 

prostoru).  

 Rovněž při řešení a výsadbách zeleně ve zbývajících částech řešených 

ploch by měly být vysazovány zejména místně původní druhy. Především 

je nutné se vyvarovat všem nepůvodním, expanzivním druhům, které by 

se mohly šířit do EVL Bečva-Žebračka.  

 Řešení zamýšlených záměrů musí minimalizovat rizika negativního 

ovlivnění EVL při povodňových stavech (záplavové území).  

 Načasování realizace záměrů na návrhových plochách by měla vyloučit 

negativní ovlivňování EVL a jejích předmětů ochrany (zejm. kuňky 

ohnivé). Znamená to především přípravné terénní práce, příp. i hrubé 

stavební, provést mimo jarní období, a to zejm. v dosud nezastavěných 

plochách (01-1.69-VS, 01-1.30-OP a části komunikace 01-U/10) s 

potvrzeným výskytem druhu.  

 Při realizacích nového funkčního využití se vyhnout jakýmkoli zásahům 

či odběrům vod z toku Strhance (součást EVL). U jakéhokoliv záměru, 

který by s takovýmto odběrem vod počítal, musí být vyhodnoceno, 

nedojde-li k ovlivnění vodního prostředí. Rovněž pro případné 

vybudování zdroje užitkové vody (např. studna), musí být jasně 

stanoveny závazné podmínky jejího odběru, aby bylo vyloučeno 

ovlivnění podzemních vod.  

2) 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.  

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. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství – informace 7.11.2017  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 

(dále „krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zák. č. 129/2000 

Sb., o krajích, v platném znění, podle § 77a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, 

podle § 17a písm. a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu (ZPF), v platném znění, podle § 48a odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

v platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sděluje k upravenému návrhu zm. č. 10 

územního plánu Přerov  po veřejném projednání:  

K částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání změněny, 

krajský úřad neuplatňuje stanovisko. 
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Dokumentaci nebylo nutné na 

základě společného jednání 

ve smyslu § 51 odst. 1 

stavebního zákona upravovat. 
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Veřejnost 

 

Veřejnost neuplatnila žádné námitky ani připomínky.  

 


