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Požadavky  

 

 

Způsob řešení 

 

 

Dotčené orgány 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

10.11.2015, č.j. KUOK 99038/2015 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství (dále též „krajský úřad"), v přenesené působnosti podle 

§ 67 zákona č. 129/2000 Sb., okrajích, v platném znění, podle § 77a 

odst. 4 písm. n) zákona 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) zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v 

platném znění, podle § 48a odst. 2 písm. a) zákona 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, v platném znění, podle 

§ 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých dalších zákonů (vodní zákon), v platném znění, a 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, v platném znění, (zákon o prevenci závažných havárií) 

sděluje k návrhu regulačního plánu Michalov - Žebračka: 

Regulační plán řeší následující plochy: \ 

- OP - polyfunkční komplexy vybavení (1) 

- OT1 - tělovýchova a sport - sportoviště se speciálním povrchem 

(2, 3) 

- OT2 - tělovýchova a sport - sportoviště s povrchem travnatým 

nebo mlátovým (4, 5) 

- UZ1 - veřejně přístupná prostranství pro městskou zeleň (6, 7, 8, 

9, 10) 

- Z - krajinná zeleň (11,12) 

- DS-silniční doprava (13, 14, 15, 16b, variantně 16a, 17,18, 19): 

• DS 13 parkoviště zpevněný povrch s vymezující obrubou 

• DS 14 parkoviště zpevněný povrch s vymezující obrubou 

• DS 15 pěší komunikace zpevněný povrch s vymezující obrubou 

a doplňující regulativy pro plochu DS 15 

• Přemostění Bečvy (Bayerova- Bezručova) 

Varianta 1 - pouze pro pěší a cyklisty: nová lávka pro pěší s 

návazností na stávající chodník v území. Vymezují se plochy: 

- DS 17 připojení na lávku přes Bečvu zpevněný povrch s 

vymezující obrubou 

- DS 18 lávka přes Bečvu, povrch asfaltobetonový s vymezující 

obrubou 

Varianta 2 - pěší, cyklisti + havarijní pojezd: nová lávka pro 

pěší, cyklisty a havarijní pojezd s navazujícím parkovištěm a 
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nástupním prostorem. Vymezují se plochy: 

- DS 17 připojení na lávku přes Bečvu zpevněný povrch s 

vymezující obrubou 

- DS 18 lávka přes Bečvu, povrch asfaltobetonový s vymezující 

obrubou 

- DS 19 parkoviště, nástupní prostor, zpevněný povrch s 

vymezující obrubou 

Varianta O - bez lávky: 
Nevymezují se žádné plochy. 

• Řešení šířkového uspořádání ulice Bezručova 

DS 16 a, b komunikace úl. Bezručova zklidněná asfaltová 

komunikace s rozšířením o komunikaci pro pěší a cyklisty 

Varianta A: 
- návrh chodníku vlevo šířky 2, 0 m (vč. bezp. odstupu od 

vozovky 0,5m) 

- doplnění cyklopiktogramů na vozovku 

Varianta B: 
- návrh samostatné cyklistické stezky šířky 2,5 m vpravo (vč. 

bezp. odstupu od vozovky 0,5 m) a chodníku vlevo šířky 2,0 m 

(vč. bezp. odstupu od vozovky 0,5 m)         

Varianta C: 
- návrh společné stezky pro chodce a cyklisty vlevo šířky 3,5m 

(vč. bezp. odstupu od vozovky 0,5 m) 

Varianta D: 
- návrh oddělené cyklistické stezky šířky 2,5 m vlevo (vč. bezp. 

odstupu od vozovky 0,5 m) a chodníku vlevo šířky 2,0 m (vč. 

bezp. odstupu od cyklostezky 0,5 m) 

Varianta E: 
- návrh samostatných jednosměrných cyklistických pruhů v 

hlavním dopravním prostoru šířky 1,5 m vlevo i vpravo (vč. 

bezp. odstupu od vozovky 0,5m) a chodníku vlevo šířky 2,0 m 

(vč. bezp. odstupu od cykl. pruhu 0,5 m) 

- TI-V 21 odkanalizování - nová stoka jednotné kanalizace v délce 

290 m včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí délky 83 m 

podél severní příjezdové komunikace. 

- TI-V 22 zásobování vodou - nový vodovodní řad pro možnost 

napojení navrženého areálu vedený podél severojižní osy a 

zaokruhování vodovodního systému na stávající vodovod v ulici 

Bezručova v délce 294 m. 

- TI-TE 23 vedení nn podzemní vedení technické infrastruktury 

•  úprava stávající stožárové trafostanice PR_3452 22/0,4 kV. 

•  nové distribuční vedení nn 0,4 kV od zdroje PR_3452 zemním 

kabelem pro napojení areálu; požadovaný příkon pro potřebu 

areálu Pp 170 až 200 kW, délka 124,5 m 

- TI-TE 24 vedení vn 22 kV podzemní vedení technické 

infrastruktury 

• Přeložka stávajícího nadzemního vedení vn 22 kV kabelovým 

zemním vedením 22 kV v délce 627 m 

• Veřejné osvětlení (dále jen VO): nové rozvody a osvětlení podél 

komunikace v ulici Křivá, nové rozvody a osvětlení pěších a 

cyklistických komunikací a nový měřený zdroj el. energie pro 

nové VO napojený na rozvody energetiky. 

Ochrana přírody (Mgr. Tomáš Berka, RNDr. Miroslava 

Kudýnová): 
Na základě stanoviska č. j. KUOK 19069/2011 ze dne 18. 2. 2011 
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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: 

a) V grafické části návrhu je potřeba doplnit vyhlášené ochranné 

pásmo zvláště chráněného území, tj. přírodní památky Malé laguny. 

 

 

b) Řešení navržené v regulačním plánu se dotýká regionálního 

biocentra 164 Žebračka. Nesouhlasíme s vedením části cyklostezky 

ve východní části vymezeného prostoru přes plochu regionálního 

biocentra 164 Žebračka. Naznačené umístění nové stavby v 

biocentru je neopodstatněným a necitlivým zásahem do stabilizující 

přírodní plochy. Trasu cyklostezky požadujeme přehodnotit a 

umístit ji podél východní hranice plochy vymezené regulačním 

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

hranici (viz Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění 

aktualizací, zejm. body 71.11, 72.3, 74.5). 

 

 

 

 

c) Komunikace Bezručova ve stávající podobě vykazuje vlastnosti 

migrační překážky pro obojživelníky. V minulých letech statutární 

město Přerov (MMPr) zajišťoval záchranný transfer obojživelníků 

(včetně zvláště chráněných živočichů), migrujících k vodním 

plochám u ornitologické stanice nebo vodních ploch lagun. 

Upozorňujeme, že do regulačního plánu je potřeba zakotvit 

požadavek na takové technické řešení, které by tuto skutečnost 

zohlednilo a eliminovalo bariéru pro živočichy. 

 

 

Závěr hodnocení vlivu koncepce 

RP Michalov – Žebračka na 

evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti soustavy Natura 

2000: 

Hodnocená koncepce nemá 

významný negativní vliv na 

celistvost a předmět ochrany EVL 

Bečva-Žebračka. 

Zmírňující opatření uvedená 

v kap. 5.1 uvedeného hodnocení 

jsou buď v dokumentaci RP 

zapracována (možnost vsakování 

srážkových vod umožněno 

stanovenou max. zastavěnosti) 

nebo mají charakter podmínek 

stanovovaných v rámci přípravy 

samotných staveb a následných 

řízení. Podmínky místně 

původních druhů dřevin jsou 

zapracovány;  podsklepení 

objektů bez ovlivnění hladiny 

podzemních vod je předmětem 

následných řízení. 

 

 

 

Ochranná pásma se RP 

nevymezují; nezasahuje do 

řešeného území; bylo doplněno 

v koordinačním výkrese. 

Uvedená část cyklostezky je dnes 

obsažena v účinném ÚPm 

Přerova. Není součástí území 

řešeného RP, úprava její polohy 

beze změny délky (cca 310 m) je 

navržena k řešení změnou č. 2 

ÚPm Přerova.  

V rámci 1. změny ÚPm, kdy byla 

plocha k RBC Žebračka 

přiřazena, nebylo požadováno. 

Podmínky uvedených bodů ZÚR 

OK: “..přípustné je křížení 

s cyklostezkami …v užším 

směru“. 

Tato podmínka technického řešení 

není v dokumentaci uvedena – 

byla vybrána varianta bez úprav 

komunikace ul. Bezručova 

Zastupitelstvo města rozhodlo o 

výběru varianty 0 změny č. 2 

ÚPm Přerova v dopravním 

prostoru ul. Bezručova jako 

nejvhodnější (integrovaná stezka 

s prvky zklidnění dopravy pro 
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Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, 

Ph.D.): 
Ve vyjádření č.j. KUOK 57921/2009 ze dne 2. 7. 2009 k návrhu 

zadání regulačního plánu Michalov Žebračka požadoval krajský 

úřad posouzení této koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí, 

neboť nebyl příslušným orgánem ochrany přírody vyloučen její 

významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zákonem č. 

39/2015 Sb. kterým se mění zákon 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, a další související zákony, byl změněn § 61 

odst. 2 stavebního zákona tak, že nelze regulačním plánem nahradit 

územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na 

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

V souladu s § 4 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí jsou stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska 

orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního 

předpisu (§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) 

mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 

území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, předmětem 

posuzování, a proto nemůže tento regulační plán nahradit územní 

rozhodnutí pro všechny záměry v řešeném regulačním plánu. 

V souladu s části ČTVRTOU týkající se změny stavebního zákona 

čl. VI přechodná ustanovení bodem 3. zákona č. 39/2015 Sb. se 

tento regulační plán pořídí a vydá podle nových předpisů, neboť 

nebylo do data účinnosti zákona č. 39/2015 Sb. (tj do 1. 4. 2015) 

vydáno stanovisko příslušného úřadu podle § 65 odst. 5 stavebního 

zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 

39/2015 Sb. 

Zároveň upozorňujeme, že § 65 odst. 5 stavebního zákona, dle 

kterého se vydávalo stanovisko k posouzení vlivů návrhu 

regulačního plánu na životní prostředí, byl výše uvedenou novelou 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákonem č. 

39/2015 Sb.) zrušen. 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František 

Sedláček): 
V souladu s ustanovením § 15 písm. h) zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně ZPF v platném znění, se k návrhům regulačních plánů 

všechny účastníky provozu) 

bodem 1.1 svého usn. č. 

778/27/5/2017 dne 24.4.2017 – je 

vyhověno požadavku stanoviska  

k vyhodnocení vlivů koncepce na 

životní prostředí ve fázi návrhu 

vydaného 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, KÚOK 

OŽPZ 10.3.2017, č.j. KUOK 

21672/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve smyslu novely č. 39/2015 je 

ust. § 61 stavebního zákona 

v odst. 2 rozšířeno: „Regulačním 

plánem nelze nahradit územní 

rozhodnutí pro záměr, který 

podléhá posuzování vlivů na 

životní prostředí podle zvláštního 

právního předpisu.“ Výčet takto 

vymezených staveb byl 

z dokumentace vypuštěn na 

základě tohoto požadavku, jež byl 

znovu deklarován vyjádřením 

KÚOK OŽPZ č.j. KÚOK 

108545/2017 z 3.11.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu MMPr nemá 
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vyjadřuje příslušný úřad obce s rozšířenou působností. 

Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud): 
Předložená dokumentace navrhuje ve variantním řešení B zábor 

pozemků určených k plnění funkcí lesa na ploše pro dopravní 

infrastrukturu DS 16a o výměře 0,0038ha. Krajský úřad souhlasí se 

záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa, protože se jedná 

o úzký pruh při okraji lesa o maximální šířce 1 m v rámci jednoho 

pozemku p.č. 4787. 

 

 

 

 

Protože je záměrem dotčeno také ochranné pásmo 50 m od okraje 

lesa, požaduje krajský úřad, aby do Odůvodnění bylo zapracováno, 

že k požadavku - lokalita umístěná do 50 m od okraje lesa, bude 

problematika řešena dle podmínek lesního zákona (řešení v rámci 

následných správních řízení), kdy příslušným k vyjádření je obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, zde Magistrát města Přerova. 

Ochrana ovzduší (Metr. Petr Ošťádal): 
K návrhu regulačního plánu Michalov Žebračka nemáme 

připomínky. 

Upozorňujeme na skutečnost, že v předmětné lokalitě má být 

umístěn nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší (vytápění 

nového areálu s celkovým příkonem do 75 kW) neuvedený v 

příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"). Z tohoto 

důvodu je podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší dotčeným 

správním orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, v 

tomto případě Magistrát města Přerova, jenž vydá příslušná závazná 

stanoviska k následným řízením (územní a stavební řízení a řízení o 

vydání kolaudačního souhlasu). 

 

námitky viz níže. 

 

Změnou rozsahu území řešeného 

regulačním plánem (současně 

s vydání RP je zastupitelstvu 

města předložena k vydání změna 

ÚPm Přerova č. 2, která mmj. řeší 

změnu rozsahu území 

vymezeného jako podmínku 

vydání RP pro rozhodování 

v území) již k záboru PUPFL 

nedochází.. 

Zákonné podmínky následných 

správných řízení se do územně 

plánovací dokumentací 

nevymezují. 

 

 

 

 

 

Upozornění se vztahuje 

k zákonným podmínkám 

následného správního řízení. 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí 

3.11.2015, odd. ŽP č.j.  MMPr/136371/2015/STAV/ZP/Eh  

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, jako orgán státní správy dle úst. § 7 odst.2; § 61 odst. l 

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: 

Orgán ochrany přírody uvádí k předloženému návrhu RP 

Michalov - Žebračka, Přerov následující stanovisko a připomínky:                                                                                

• Návrh RP neobsahuje vymezení ochranných pásem NPR 

Žebračka ani PP Malé laguny; 

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

stanoveny ochranné podmínky. 

 

 ,..    ,. 

• Variantní návrh nového přemostění Bečvy v prodloužení 

Bayerovy ul. hodnotí orgán ochrany přírody jako nadbytečný - 

přijatelná je pouze var. 0; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulačním plánem se ochranná 

zvláště chráněných území 

nevymezují. Jsou zakreslena 

v koordinačním výkrese - zákonné 

ochranné podmínky jsou 

předmětem následných řízení. 

Územní podmínky se v daném 

území od doby vydání územního 

plánu města v r. 2009 nezměnily. 



Územní plán města Přerova  

návrh usnesení 7. zasedání Zastupitelstva  města Přerova dne 26.8.2019 – příloha č. 1 

 

7/13 

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. 

 

 

• Variantní řešení chodníku spolu s cyklostezkou v ul. Bezručova: 

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. 114/92 Sb. 

 

 

 

 

 

• Umístění cyklostezky přímo v ploše reg. biocentra 164 Žebračka 

je 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ul. Bezručova v úseku podél PP Malé laguny a Onitologické 

stanice 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. 114/92 Sb. 

 

 

 

 

 

 

Při projednání nebyl tento 

požadavek uplatněn; DO je vázán 

zásadou § 4 odst. 4) stavebního 

zákona. 

V RP varianta A řešení 

komunikace v ul. Bezručova: 

návrh chodníku vlevo š. 2 m a 

piktogramů pro cyklisty na 

vozovce. 

Vzhledem k realizaci lávky „u 

tenisu“ a výběru nejvhodnější 

varianty řešení změny č. 2 ÚPm 

Přerova v dopravním prostoru ul. 

Bezručova jako nejvhodnější 

(integrovaná stezka s prvky 

zklidnění dopravy pro všechny 

účastníky provozu) bodem 1.1 

usn. č. 778/27/5/2017 

zastupitelstva města dne 

24.4.2017, není již uspořádání 

dopravy v ul. Bezručově a 

přemostění řeky předmětem 

řešení RP. 

Územní podmínky se v daném 

území od doby vydání územního 

plánu města v r. 2009 nezměnily. 

Při projednání nebyl tento 

požadavek uplatněn; DO je vázán 

zásadou § 4 odst. 4) stavebního 

zákona. Cyklostezka byla 

navržena již v územním plánu 

města v r. 2009. Následně bylo 

jeho 1. změnou vymezeno 

rozšíření RBC. Při projednání 

nebyl tento požadavek uplatněn. 

Deklarovaný rozpor 

s podmínkami ochrany RBC je 

rozporu s nadřazenou územně 

plánovací dokumentací (viz. výše 

k požadavkům KÚOK OŽPZ). 

Tato podmínka technického řešení 

bude v dokumentaci uvedena. 

Tato podmínka technického řešení 

není v dokumentaci uvedena – 

byla vybrána varianta bez úprav 

komunikace ul. Bezručova 

Zastupitelstvo města rozhodlo o 

výběru varianty 0 změny č. 2 

ÚPm Přerova v dopravním 

prostoru ul. Bezručova jako 

nejvhodnější (integrovaná stezka 

s prvky zklidnění dopravy pro 

všechny účastníky provozu) 

bodem 1.1 svého usn.č. 

778/27/5/2017 dne 24.4.2017 – je 
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Orgán státní památkové péče: 
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, 

jako příslušný orgán dle § 29, odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dává k 

návrhu Regulačního plánu Michalov - Žebračka stanovisko: 

Z předložených variant na řešení ulice Bezručova souhlasíme s var. 

A. případně var. B. S ostatními variantami (C - E), které významně 

posunují oplocení směrem do parku, kdy nutně dojde k zásahu do 

poměrně mladého topolového stromořadí, nesouhlasíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr leží na území s 

předpokládanými archeologickými nálezy, upozorňujeme na 

povinnosti, vyplývající z ustanovení §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči v platném znění. Doporučujeme 

provést předstihový archeologický průzkum. 

Odůvodnění: 

Regulační plán Michalov - Žebračka se částečně dotýká území 

ochranného pásma kulturní památky - městský park Michalov v 

Přerově, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu 

vyhověno požadavku stanoviska  

k vyhodnocení vlivů koncepce na 

životní prostředí ve fázi návrhu 

vydaného 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, KÚOK 

OŽPZ 10.3.2017, č.j.  KUOK 

21672/2017. 

 

V RP pro společné jednání: 

varianta A: řešení komunikace 

v ul. Bezručova: návrh chodníku 

vlevo š. 2 m a piktogramů pro 

cyklisty na vozovce (zásadní je 

zásah do oplocení parku o max. 

75 cm pro ochranu stromořadí za 

plotem parku);  

varianta B: návrh chodníku vlevo 

š. 2 m a samostatné cyklistické 

stezky vpravo š. 2,5 m (zásadní je 

zásah do oplocení parku a 

ornitologické stanice obojí o cca 

70 cm a do veřejného osvětlení).  

Ostatní varianty by si vyžádaly 

zásah – posunutí oplocení, do 

parku 2,25-3,25 m. Řešení 

pohybu cyklistů a pěších podle 

var. A požadoval i orgán ochrany 

přírody a krajiny viz výše.  

Vzhledem výběru nejvhodnější 

varianty řešení změny č. 2 ÚPm 

Přerova v dopravním prostoru ul. 

Bezručova jako nejvhodnější 

(integrovaná stezka s prvky 

zklidnění dopravy pro všechny 

účastníky provozu) bodem 1.1 

usn. č. 778/27/5/2017 

zastupitelstva města dne 

24.4.2017, není již uspořádání 

dopravy v ul. Bezručově a 

přemostění řeky předmětem 

řešení RP. 

Tyto zákonné povinnosti se 

vztahují k následným řízením. 

 

 

 

 

Vzhledem výběru nejvhodnější 

varianty řešení změny č. 2 ÚPm 

Přerova v dopravním prostoru ul. 
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kultury pod č. RK 28/93 dne 29. 3. 1993. Dotčeny jsou zejména 

parcely č. 6847/3, 6847/4, 6846/1, k.ú. Přerov. 

Parcela č. 6847/3 byla v minulosti tzv. „zahrádkářskou kolonií'". V 

souvislosti s regenerací parku Michalov. která byla zahájena v roce 

2000, byly zahrádky odstraněny a plocha sadovnicky upravena tak, 

aby krajinářsky navazovala na plochu někdejší botanické zahrady a 

funkčně sloužila k aktivnímu odpočinku veřejnosti. Od komunikace 

byla plocha oddělena souvislým plotem, který pokračuje dále přes 

pozemky parc. č. 6874/4 a 6846/1. V roce 2003 bylo pro eliminace 

hluku a prachu vysazeno podél oplocení uvnitř parku stromořadí 

topolů, které realizací variant A a B na řešení ulice Bezručova 

nebude dotčeno. 

Realizací variant C - E nesouhlasíme z důvodu, že nutně dojde k 

odstranění topolového stromořadí, a to na pozemcích parcely č. 

6847/3, 6847/4, 6846/1, k.ú. Přerov. Dále dojde k významnému 

zmenšení plochy parku (zejména par. č. 6847/3), a tím i dětského 

hřiště umístěného v cípu této parcely. Celkově bude prostředí 

kulturní památky negativně narušeno. 

Plocha, na které má být záměr realizován, leží na území s 

předpokládanými archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu, že 

zde neprobíhala stavební činnost lze předpokládat, že území bude 

bohaté na archeologické nálezy. Z tohoto důvodu doporučujeme 

zadat provedení předstihového archeologického průzkumu. 

Povinnosti stavebníka ve vztahu k archeologickým nálezům jsou 

pak řešeny v ustanovení §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči v platném znění. 

Doporučení: 

Altány umisťované na podrobněji specifikovaných místech areálu 

by měly působit lehce, proto by bylo vhodné stavebně řešit co 

nejjednodušeji a tak, aby stavby odpovídaly spíše stavbám 

tradičním. Nekoncipovat jako poměrně robustní stavby na 

betonovém základě. 

Dále dáváme na zvážení odsunout hřiště na míčové hry více od 

komunikace Osmek vedoucí do Prosenic, neboť lze předpokládat 

padání míčů na tuto komunikaci. 

 

Orgán odpadového hosp.: bez připomínek 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí 

13.11.2015, odd. VHZ č.j. MMPr/121196/2015/Ha 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 50/2004 

Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

správní řád), jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, 

příslušný dle ustanovení § 5 odst. 2) zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o ochraně ZPF) dle úst. § 154 a následujících 

správního řádu po prostudování předloženého návrhu Regulačního 

plánu Michalov - Žebračka vydává následující vyjádření: 

K navrhovanému Regulačnímu plánu nemáme připomínek. 

Odůvodnění: Tento plán nahrazuje územní rozhodnutí o umístění 

stavby nebo zařízení veřejné technické infrastruktury. Uvedený 

záměr nevyžaduje udělení souhlasu dle úst. § 9 zákona o ochraně 

ZPF. 

Bezručova jako nejvhodnější 

(integrovaná stezka s prvky 

zklidnění dopravy pro všechny 

účastníky provozu) bodem 1.1 

usn. č. 778/27/5/2017 

zastupitelstva města dne 

24.4.2017, není již uspořádání 

dopravy v ul. Bezručově a 

přemostění řeky předmětem 

řešení RP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lze hodnotit jako tzv. „jiný 

názor“ zhotovitele. Řešení altánů 

je v kap. odůvodnění uvedeno 

jako doporučené. Bude 

předmětem následných řízení. 

Hřiště na míčové hry přiléhá k ul. 

Křivá. Jeho oplocení bude řešeno 

v následném řízení s ohledem 

k jeho budoucímu určení. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve smyslu novely č. 39/2015 je 

ust. § 61 stavebního zákona 

v odst. 2 rozšířeno: „Regulačním 

plánem nelze nahradit územní 

rozhodnutí pro záměr, který 

podléhá posuzování vlivů na 

životní prostředí podle zvláštního 

právního předpisu.“ Výčet takto 

vymezených staveb bylo 

z dokumentace vypuštěn na 

základě tohoto požadavku, jež byl 

znovu deklarován vyjádřením 
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Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí - Silniční správní úřad: 

Bez stanoviska. 

 

KÚOK OŽPZ č.j. KÚOK 

108545/2017 z 3.11.2017. 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

5.11.2015, č.j.  KHSOC/22850/2015/PR/HOK 

Na základě oznámení Magistrátu města Přerova, odboru rozvoje ze 

dne 25.9. 2015, č.j.: MMPr/120603/2015 o uplatnění stanoviska k 

návrhu územně plánovací dokumentace - návrh Regulačního plánu 

Michalov - Žebračka, posoudila Krajská hygienická stanice 

Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, věcně a místně příslušná 

podle § 82 odst. l, 2 písm. i) 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 Regulačního plánu Michalov 

- Žebračka. 

Po zhodnocení souladu předložených podkladů Návrh Regulačního 

plánu Michalov - Žebračka, 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 s t a n o v i s k o :  

S předloženým návrhem Regulačního plánu Michalov - Žebračka, 

orgán ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í .  

O d ů v o d n ě n í :  

Řešená lokalita „Michalov - Žebračka" leží v severovýchodní části 

města na správním území statutárního města Přerov a je vymezena 

následovně: 

• na západní straně parkem Michalov 

• na východní straně hranicí RBC a plochou rodinné rekreace 

• severní hranici tvoří ulice Osmek a Křivá 

• jižní hranici ulice Bezručova (variantně s návrhem přemostění řeky 

Bečvy). 

Rozloha řešeného území je 14,79 ha. 

 

 

Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro 

Olomoucký kraj 

30.9.2015, č.j. SVS/2015/102603-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 Regulačního plánu Michalov-Žebračka, předloženém 

Magistrátem města Přerova dne 25.9.2015, který KVS Olomouc 

vede pod č.j. SVS/2015/101264-M. 

KVS Olomouc s návrhem Regulačního plánu Michalov - Žebračka 

souhlasí a sděluje, že platná veterinární legislativa neobsahuje 
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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 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. 

 

Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro 

Olomoucký kraj 

5.10.2017, č.j. SVS/2015/117217-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 regulačního plánu Michalov - Žebračka  
předloženému Magistrátem města Přerova dne 22. 9. 2017, který 

KVS Olomouc vede pod č. j. SVS/2017/113283-M.  

KVS Olomouc s návrhem zadání regulačního plánu Michalov - 

Žebračka 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 vyhl. č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na 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, územní inspektorát pro Olomoucký 

kraj 

Bez stanoviska. 
 

 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor 

Přerov 

Bez stanoviska. 
 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Olomoucký kraj, pracoviště Přerov 

Bez stanoviska. 
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Veřejnost 

 

RWE Gas Net, s.r.o 

8.10.2015, č.j. 5001189745 

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci společné jednání o návrhu RP 

Michalov - Žebračka. K tomuto sdělujeme následující stanovisko. 

Sledovaným územím prochází STL plynovod. Tato plynárenská 

zařízení, včetně jejich příslušenství jsou součástí distribuční 

soustavy plynu. 

V regulačním plánu požadujeme: 

1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich 

ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem 

- ochranné pásmo STL plynovodů a NTL plynovodů v zastavěném 

území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu; 

2. zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a rovněž 

nově navržená PZ v detailech časti RP.  

K uveřejněné dokumentaci máme tyto připomínky: Bez 

připomínek. 

Konkrétní technické podmínky napojení, stanovisko ke kapacitě, 

stanovisko k investorství rozšíření DS podmínky rozšířeni DS a 

další budou řešeny v následující fázi po upřesnění počtu a 

charakteru nových OM v rámci tzv´. „Smlouvy o připojení" (v 

případě jednoho OM na základě žádosti o připojení k DS"), nebo 

tzv. Protokolu o zajištění kapacity v DS" resp. "Smlouvy o 

podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní/nájemní" (v 

případě rozšíření DS" o více OM, na základě žádosti o prověření 

volné kapacity v DS"). 

Případné přeložky stávajících PZ se řeší dle § 70 zákona č. 

458/2000 Sb. v platném znění. 

Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet:    

a) v ochranném pásmu zejména: oic^czlrasse? 

- lze může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení 

(neporušit orientační sloupky a ostatní případná nadzemní 

zařízení na trase);                                                                                                                        

- je nutno keře, nízkokořenné stromy vysazovat 2 m od osy 

plynovodu na každou stranu;  

- je nutno hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy 

plynovodu na každou stranu; 02.06.2006 

- v ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně přístupný zelený pás 

- oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo 

ochranné pásmo; 

b) v bezpečnostním pásmu zejména: 

- výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, mimo 

otevřených staveb např. parkoviště nebo skladové otevřené 

plochy; 

- sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umístit mimo 

bezpečnostní pásmo; 

c) dále: 

- styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit 

zásadně dle ČSN EN 1594; 

- přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztahuje se k podmínkám 

následných správních řízení. 
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silničními panely; 

Data pro obce s rozšířenou působností jsou k dispozici na adrese: 

https://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/zadost-o-vektorova-data-pro-

organy-statni-spravy/prihlaseni/. 

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s případnou plynofikací - 

zárukou dodávky zemního plynuje buď uzavřena "Smlouva o 

připojení k distribuční soustavě" (v případě vzniku 1 odběrného 

místa) nebo uzavřená "Smlouva o podmínkách napojení, o 

spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 

smlouvě budoucí kupní/nájemní" (v případě vzniku více odběrných 

míst). Pro podání žádosti o vyhotovení těchto smluv můžete využít 

následující odkaz: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-

system/ nebo http://www.rwe-distribuce.cz/cs/distribuce-plynu-

online/ 

Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu 

plynárenských sítí RWE GasNet, s.r.o., platných k datu vydání 

tohoto stanoviska. 

Při respektování uvedených podmínek s návrhem regulačního plánu 

souhlasíme. 

 

 

Další instituce 

 

Povodí Moravy, s.p., Brno 

Zástupci přítomni společného jednání dne 15.10.2015. Bez 

vyjádření. 

 

 

 

RP regulační plán 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

ÚPm Přerova Územní plán města Přerova 

ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

NPR národní přírodní rezervace 

PP přírodní památka 

RBC regionální biocentrum 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

EVL evropsky významná lokalita 

STL středotlaký plynovod 

NTL nízkotlaký plynovod 

VTL vysokotlaký plynovod 

VN vysoké napětí 

NN nízké napětí 

OP ochranné pásmo 

KÚOK Krajský úřad olomouckého kraje 

OŽPZ odbor životního prostředí a zemědělství 

DO dotčený orgán 
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