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Název návrhu: 

Informace z výboru pro místní části - pískovna Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí usnesení Výboru pro místní části, kterým výbor doporučuje Zastupitelstvu 

města Přerova zabývat se na svém zasedání záměrem „Využití ložiska písků Žeravice – 

Lapač“, 

 

2. nesouhlasí s realizací záměru „Využití ložiska písků Žeravice – Lapač“. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

V létě 2017 bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje provedeno dle § 7 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí zjišťovací řízení (tzv. malá EIA), jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude 

posuzován v celém rozsahu zákona (tzv. velká EIA). V průběhu tohoto řízení krajský úřad obdržel 

poměrně značné množství připomínek od dotčených orgánů státní správy, územně samosprávných 

celků i občanů, na základě kterých 19.09.2017 rozhodl, že záměr má významný vliv na životní 

prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. Závěr zjišťovacího řízení, který mj. obsahuje 

popis záměru a všechny podstatné připomínky (včetně Magistrátu města Přerova, města Přerova a 

Výboru pro místní část Žeravice), tvoří přílohu důvodové zprávy. Případné usnesení zastupitelstva 

bude pro Odbor stavebního úřadu a životního prostředí závazným podkladem pro zpracování vyjádření 

města v rámci tzv. velké EIA. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. Návrh vychází z návrhu usnesení, přijatého 

Výborem pro místní části, které je v plném znění uvedeno v důvodové zprávě. Zápis z dotčeného 

jednání výboru je zveřejněn na webových stránkách města.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 



Záměr Využití ložiska písků Žeravice – Lapač na své západní straně těsně sousedí s rozvojovou 

lokalitou pro bydlení rodinné, na kterou je zpracována územní studie. Záměr hranici ploch pro bydlení 

respektuje a v žádném případě do ní nezasahuje, je pouze nutné respektovat lokální biokoridor, který v 

severozápadním rohu částečně (v minimálním rozsahu) prochází přes pozemek záměru těžby (příloha 

1,2). V současné době v návrhové části rozvojových ploch neprobíhá žádná výstavba RD a v 

přestavbové části (v zahradách v jižní části) nebylo realizováno zamýšlené dělení pozemků z čehož lze 

usuzovat, že vlastníci záměr výstavby rodinných domů odložili.  

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Výbor pro místní části měl na své 30. schůzi programu bod 4 - Pískovna Žeravice, který byl zařazený 

na základě žádosti předsedkyně místního výboru Žeravice paní Ludmily Landsmannové. 

  

Předseda na jednání výboru informoval o tom, jakým způsoben se projekt na otevření pískovny v 

Žeravicích vyvíjel, shrnul, jak se vyvíjel názor poté, co bylo získáno dostatek informací o počtu 

otevřených pískoven. Vzpomněl veřejné projednání, z něhož vyplynulo, že byznys je pro investora 

důležitější, než životní prostředí občanů v Žeravicích. 

L. Landsmannová doplnila informace s tím, že p. Otčenášek sdělil, že na problémy je zvyklý i jinde. 

Místní výbor Žeravice by chtěl, aby se tato otázka dostala na jednání zastupitelstva. Chtějí, aby se 

město jednoznačně v této věci vyjádřilo. Shrnula, jakým způsobem je doposud záležitost projednávána 

(zjišťovací řízení, stanoviska různých dotčených institucí) - závěrem je, že musí být prověřen vliv 

záměru na životní prostředí (EIA), k tomu musí být dokumentace dopracována a musí být vypořádány 

všechny připomínky občanů. Nejzásadnější je čistota ovzduší a hluk, uvedla ale i další kritické a 

sporné body. Po ukončení diskuse nechal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení:  

Usnesení VMČ/30/47/2017 

Výbor pro místní části doporučuje Zastupitelstvu města Přerova zabývat se na svém zasedání záměrem 

„Využití ložiska písků Žeravice – Lapač“ a současně navrhuje, aby zastupitelstvo přijalo jednoznačné 

stanovisko, že nesouhlasí s realizací „Využití ložiska písků Žeravice – Lapač“. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat  

V příloze je závěr zjišťovacího řízení na "Využití ložiska písků Žeravice - Lapač", zpracovaný 

Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, z něhož je 

zřejmé, že tento záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován 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). V přiloženém závěru je charakterizován záměr 

využití ložiska písků v Žeravicích a ve zkrácené podobě i jednotlivá vyjádření územních 

samosprávných celků, dotčených správních orgánů a veřejnosti. Na straně 9 a 10 jsou uvedeny 

také připomínky statutárního města Přerova, které vzneslo k uvedenému záměru. Materiál 

obsahuje rovněž vyjádření 7 občanů Žeravic, informaci o podání 399 občanů místní části 

Žeravic, vyjádření spolku Za obnovu kulturně historické tradice obce Žeravice z.s. - všechna 

tato vzpomínaná vyjádření mají nesouhlasný charakter.  

 

 


