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DOTČENÉ ORGÁNY ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

1. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí  

     bez stanoviska 

 

2. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství 

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, § 27 

odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a 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 a v souladu s § 

47 odst. 2 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

sděluje k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Přerov 

za období za období V. 2017 – IV. 2021.  

Územní plán Přerov byl schválen v roce 2008 a dále bylo 

pořízeno 18 změn územního plánu Přerov. Zpráva o uplatňování 

územního plánu vyhodnocuje zastavěnost a využití ploch pro 

bydlení, občanského vybavení, rekreaci, výrobu, technickou a 

dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství, zeleň a ÚSES.  

Součástí zprávy o uplatňování územního plánu jsou následující 

Pokyny pro zpracování návrhu Změny Územního plánu Přerov 

v rozsahu zadání změny:  

 Doplnění definice urbanistických a architektonických zásad 

pro dílčí území - určení charakteru zástavby pro místní části, 

určení zásad uliční a stavební čáry pro místa s prolukami, určení 

obecných principů urbanistického uspořádání uličních prostor 

pro rozvojové lokality např. včetně zahrnutí požadavku na 

výsadbu liniové zeleně v rámci uličního profilu apod., tedy 

řešení dílčích území s prvky regulačního plánu.  

 revize vymezených návrhových ploch v místních částech 

Penčice, Čekyně a Popovice a vymezení nových ploch pro 

bydlení  

 prověření možnosti oboustranné zástavby ulice U Sokolovny 

změnou územního plánu za podmínek stanovených orgánem 

ochrany přírody a krajiny v místní část Lověšice  

 změna vymezení části p.č. 5725/5 k.ú. Přerov z veřejně z 

plochy zemědělské na plochu krajinné zeleně a ÚSES  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství jako orgán ochrany přírody, příslušný podle 

ustanovení § 75 a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení 

koncepce „Přerov-zpráva o uplatňování ÚP včetně pokynů pro 

změnu ÚP“ vydává toto stanovisko:  

1) Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 

záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany 
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nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti 

(§ 45i odst. 1 uvedeného zákona).  

2) Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu 

ochrany přírody Krajského úřadu Olomouckého kraje nejsou 

předmětnou koncepcí negativně dotčeny. Koncepce se 

nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném 

pásmu.  

Odůvodnění:  

Předmětem koncepce jsou pokyny pro změnu územního plánu 

Přerov.  

K tomu orgán ochrany přírody uvádí: V k. ú. Přerov se nachází 

území soustavy Natura 2000 - evropsky významná lokalita 

(EVL) CZ0714082 Bečva-Žebračka. V této EVL jsou 

předmětem ochrany dva typy evropsky významných stanovišť a 

tři druhy evropsky významných živočichů. Po seznámení se s 

předloženou dokumentací orgán ochrany přírody dospěl k 

závěru, že koncepce vzhledem ke svému charakteru a umístění 

nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 

celistvost a předmět ochrany výše uvedené lokality. Z podkladů, 

které jsou správnímu úřadu k dispozici, nevyplývá negativní 

dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou svěřeny do 

kompetence krajského úřadu.  

Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, 

Ph.D.):  

Krajský úřad, jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. 

d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě 

obsahu návrhu zadání, kritérií uvedených v příloze č. 8 

citovaného zákona a vyjádření příslušných oddělení Odboru 

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, po posouzení vlivů územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí dle § 10i odst. 2 citovaného 

zákona, tímto neuplatňuje požadavek na zpracování 

vyhodnocení vlivů „změny Územního plánu Přerov“ na 

životní prostředí.  

Odůvodnění:  

Krajský úřad, jako dotčený úřad posuzování vlivů na životní 

prostředí, vycházel z podání „Návrh zprávy o uplatňování 

Územního plánu Přerov“, jejíž součástí je zadání Změny 

Územního plánu Přerov, posoudil uvedenou koncepci a přitom 

zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může Změna Územního plánu 

Přerov vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil 

přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní 

změnu územního plánu a příslušné zájmové území, na druhé 

straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na 

obyvatelstvo a životní prostředí. Z návrhu zprávy o uplatňování 

územního plánu Přerov vyplývá, že v územním plánu vymezené 

plochy dosud nebyly plně využity. 

Předmětem Změny územního plánu bude zejména přehodnocení 

zastavitelných ploch a případný návrh ploch pro bydlení a 

upřesnění regulativů zástavby v dílčích oblastech a prolukách.  

Návrh obsahu Změny Územního plánu Přerov předpokládá 

invariantní řešení. Z hlediska cíle návrhu tohoto územního 

plánu, jeho podrobnosti a potenciálních vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví je jedna varianta řešení koncepce 

dostačující.  

Zvláště chráněná území ani lokality soustavy Natura 2000 

nebudou navrženou změnou územního plánu dotčeny. Orgán 
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ochrany přírody krajského úřadu významný vliv koncepce na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti vyloučil.  

Nejsou řešeny požadavky, které by svým rozsahem a 

charakterem zakládaly rámec pro realizaci záměrů uvedených v 

příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí  

Možné kumulativní či synergické vlivy se vzhledem k umístění 

a velikosti řešených ploch neočekávají významné.  

Požadavky na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví jsou 

respektovány, využití ploch k podpoře rozvoje bydlení 

významným způsobem přispěje k podpoře udržitelného rozvoje 

oblasti. Z hlediska udržitelného rozvoje dotčeného území se 

jedná o podporu sociálně ekonomických aspektů zejména v 

oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.  

Krajský úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů koncepce 

na životní prostředí a veřejné zdraví ani charakteristiku 

dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu 

trvání, četnost a vratnost vlivu, kumulativní a synergickou 

povahu vlivu, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do 

té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Závažnost a rozsah vlivu 

lze vyloučit. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 

vyplývající z provedení koncepce nejsou významná.  

V obsahu návrhu Změny Územního plánu Přerov nebyly 

identifikovány významné střety se zvláštními přírodními 

charakteristikami území, nebo kulturním dědictvím. Rozsah 

koncepce odpovídá míře urbanizace řešeného území. 

Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce lze vyloučit.  

V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů 

nebo závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí a 

veřejného zdraví.  

Posouzení koncepce by nepřineslo ve vztahu k posouzení jiných 

koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti 

obsahově jiné výsledky a předpokládaný přínos posouzení na 

životní prostředí by proto byl minimální.  

Koncepce nemá význam pro implementaci požadavků 

vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství 

týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví.  

Případná neuvedená kritéria byla v rámci předložené koncepce 

irelevantní, proto nejsou zmiňována.  

Krajský úřad dospěl k závěru, že provádění koncepce nemůže 

mít významné environmentální vlivy dle kritérií uvedených v 

příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a 

není nutné ji posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a 

veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 

zvláštních právních předpisů. 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František 

Sedláček):  

Souhlasíme s návrhem zprávy o uplatňování ÚP Přerov za 

uplynulé období.  

Požadavky na zábory zem. půdy pro záměry obsažené v zadání 

změny ÚP Přerov, jenž je součástí zprávy, budou posouzeny až 

po předložení příslušné dokumentace.  

Upozorňujeme na vyhlášku MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení 

postupů k zajištění ochrany ZPF (dále „vyhláška“), která mimo 
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jiné závazně upravuje způsob vyhodnocování záborů ZPF při 

zpracování územně plánovací dokumentace.  

V této souvislosti žádáme zařazovat do vyhodnocení záborů 

ZPF pouze ty plochy, které jsou, resp. v tom rozsahu v jakém 

jsou, reálně vymezovány na zemědělské půdě, a u koridorů 

dopravní či technické infrastruktury přebíraných z nadřazené 

dokumentace, které budou v návrhu změny ÚP pouze 

zpřesňovány, žádáme o uvedení odhadu budoucího skutečného 

záboru zemědělské půdy ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 

vyhlášky, nikoliv celé plochy zpřesněného koridoru.  

Lesní hospodářství (Mgr. Nina Kuncová):  

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění 

funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

nejsou dotčeny.  

Krajský úřad dále upozorňuje na ustanovení § 13 lesního 

zákona, kde je uvedeno, že veškeré pozemky určené k plnění 

funkcí lesa (dále jen PUPFL) musí být účelně obhospodařovány, 

jejich využití k jiným účelům je zakázáno. V souladu s 

ustanovením § 14 lesního zákona jsou pořizovatelé územně 

plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se 

přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a 

zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, 

ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských 

zájmů nejvhodnější.  

Pokud dojde k dotčení PUPFL je nutné respektovat požadavky 

lesního zákona a vyhodnotit předpokládané důsledky 

navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

(PUPFL).  

Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést 

v textu územně plánovací dokumentace.  

Ochrana ovzduší (Ing. Hana Miervová):  

Na základě výše uvedeného legislativního zmocnění orgán 

ochrany ovzduší sděluje:  

Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné 

respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení 

kvality ovzduší, uvedené v „Programu zlepšování kvality 

ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“ a jeho aktualizaci pro 

období 2020 +. Uvedený koncepční dokument byl 

Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) zpracován 

pro území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl 

zveřejněn ve Věstníku MŽP-říjen 2020, částka 8.  

Dále je nutné upozornit na další koncepční dokumenty v oblasti 

ochrany ovzduší:  

- Dne 2. 12. 2015 byl usnesením vlády ČR č. 978 schválen 

„Národní program snižování emisí České republiky“. 

- Dne 2. 12. 2015 byla usnesením vlády ČR č. 979 schválena 

„Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší 

v ČR“.  

K předloženému dokumentu „Návrh Zprávy o uplatňování 

Územního plánu města Přerova za období V. 2017 – IV. 2021“ 

nemá zdejší orgán ochrany ovzduší další připomínky.  

Vodoprávní úřad (Ing. Jana Breškovcová)  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství, vodoprávní úřad sděluje, že k Oznámení o zahájení 

projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 

města Přerova 2017–2021, nemá připomínky.  
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Stanovisko k návrhu zprávy o uplatňování ÚP vč. pokynů pro 

zpracování návrhu změny územního plánu nenahrazuje 

vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 

dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o 

vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod. 

3. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 

hospodářství (dále jen „krajský úřad“) je jako dotčený orgán 

příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k 

uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z 

hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Krajský úřad souhlasí se 

záměrem, který mu byl předložen, a neuplatňuje k návrhu 

Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za období 

2017–2021 žádné připomínky.  

Odůvodnění: Krajskému úřadu bylo dne 13. 10. 2021 

prostřednictvím datové schránky doručeno Oznámení o zahájení 

projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 

města Přerova za období 2017–2021 spolu se Zprávou o 

uplatňování Územního plánu města Přerova za období 2017-

2021.  

Z návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova 

za období 2017-2021 vyplývá, že územní plán je naplňován 

zejména v oblasti dopravy, která je jednou ze základních 

podmínek možnosti rozvoje města. Realizací dopravních staveb 

se předpokládá zvýšení potenciálu města – lepší dostupnost 

území a komfortnější průjezd hlavními státními a krajskými 

silnicemi. 

 

4.  Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní 

pracoviště Přerov 

Na základě návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova za období 2017 – 2021, doručeného Krajské hygienické 

stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 

pracoviště Přerov (dále jen KHS), dne 13.10.2021, 

předloženého Magistrátem města Přerova, Odborem koncepce a 

strategického rozvoje, oddělení územního plánování, Bratrská 

34, 750 11 Přerov, ze dne, č.j. : MMPr/07726/2021, 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 2017 – 

2021.  

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Zprávy o 

uplatňování Územního plánu města Přerova za období 2017 – 

2021, 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 2017 – 2021, orgán ochrany veřejného zdraví 

souhlasí. 
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Odůvodnění: Magistrát města Přerova jako pořizovatel 

zpracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova 

za období 2017 – 2021.  

Z vyhodnocení uplatňování územního plánu vyplývá:  

- že využívání zastavitelných ploch je poměrně pomalé; nutno 

ovšem zdůraznit, že využívání stagnujících stávajících a 

přestavbových ploch je naopak docela intenzivní; příkladem je 

zejména plocha bývalých „Želatovských kasáren“ a 

intenzivnější využití ploch na jihu města mezi komunikacemi ul. 

Gen. Štefánika a ul. 9. května, bývalého areálu výstaviště, ….; 

značná část nové výstavby je uplatňována formou 

zintenzivňování využití území - dostavbou proluk, rekonstrukcí 

nevyužívaných objektů a areálů a změnou jejích využití v 

souladu s ÚP  

- že územní plán je naplňován zejména v oblasti dopravy, která 

je jednou ze základních podmínek možnosti rozvoje města, 

dostupnosti rozvojových ploch nadregionálního významu - není 

nutné pořízení změny územního plánu města Přerova, která 

uvede změnu územního plánu do souladu s nadřazenou územně 

plánovací dokumentací – v současné době je pořizována změna 

č. 12B, která soulad řeší –, rozvojovou lokalitu v ZÚR OK jedná 

se o JZ oblast od navrhované dálniční křižovatky Přerov-západ 

zahrnují i plochu letiště a doplnění výčtu veřejně prospěšných 

staveb o modernizaci koridorové tratě č. 270 (v ZÚR OK 

označena D64) a vymezení koridoru pro přestavbu vedení 

400kV Krasíkov – Prosenice na dvojité (přestavba stávajícího 

vedení na dvojité – na společných stožárech, v ZÚR OK 

označena E18)  

- že návrh na pořízení změny územního plánu města podle bodu 

E) Pokyny … má charakter lokálního přehodnocení vymezení 

ploch zejména pro rodinné bydlení a upřesnění regulativů 

zástavby v dílčích oblastech a prolukách  

- že pořízení změny č. 3 je závislé mmj. na vydání legislativního 

předpisu o sociálním bydlení  

- rozsah vymezení plochy pro dopravu (pro dálnici D1) bude 

spolu s další změnou územního plánu upraven v souladu s 

novým územním rozhodnutím (pořízení změny je již 

zastupitelstvem města schváleno v rámci schválení ZOU 2017-

2021; nebylo zahrnuto do změny č. 12b z důvodu probíhající 

změny územního rozhodnutí a soudních řízení)  

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 2017 – 2021  

- Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova 

za období 2017 – 2021, kterou zpracoval Odbor koncepce a 

strategického rozvoje, oddělení územního plánování, Bratrská 

34, 750 11 Přerov, 10/2021  

5. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu 

státní správy VIII 

     bez stanoviska 

 

6. Obvodní báňský úřad v Brně  

Podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 

pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle 

ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, 
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vzpp. a ustanovení § 55 odst. 1 za použití s § 47 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o 

zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního 

plánu Přerova 2017-2020 (dále Návrh) uplatňuje stanovisko, ve 

kterém nemá připomínky k Návrhu z hlediska ochrany a 

využití nerostného bohatství vzhledem k tomu, že se Návrh 

nedotýká právního postavení a hranice dobývacího prostoru ID: 

6 0142 s názvem Předmostí, 

který orgán územního plánování vyznačil v předmětné územně 

plánovací dokumentaci, a to v koordinačním výkresu č. II.1.1, 

listu 6. 

7. Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro 

Olomoucký kraj, pracoviště Přerov 

     bez stanoviska 

 

8. Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČILAZ Praha  

     bez stanoviska 

 

9.  Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, Praha 

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. k) a l) 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.  

Doprava na pozemních komunikacích  

Správním územím obce procházejí stávající silnice I. třídy č. 47 

a č. 55 a dokončený úsek dálnice D 1 (st. 0137 Přerov-Lipník 

nad Bečvou), který požadujeme v územním plánu vyznačit jako 

stávající plochu silniční dopravy. Požadujeme respektovat 

silniční ochranná pásma v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích.  

Pro navazující připravovaný úsek stavby dálnice D 1 (stavba 

0136 Říkovice-Přerov), včetně mimoúrovňové křižovatky 

(MÚK) s připravovanou stavbou dálnice D55 (stavba 5502 

Kokory-Přerov), požadujeme vymezit koridor v souladu se 

Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Současně 

požadujeme vyznačit a respektovat ochranné pásmo dálnice, 

které vzniklo vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby.  

Dále požadujeme vymezit koridor pro veřejně prospěšnou 

stavbu dálnice D55, Přerov – Velký Týnec, včetně všech 

souvisejících staveb a objektů a napojení II/150- Rokytnice, v 

souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Drážní doprava  

Řešeným územím jsou vedeny elektrizované železniční tratě, a 

to dvoukolejná trať č. 270 Česká Třebová-Přerov-Bohumín, 

 

Veškeré požadavky se týkají 

uvedení ÚPm Přerova do souladu se 

Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého kraje. V současné 

době je ukončeno projednání změny 

č. 12b ÚPm Přerova, kdy soulad 

s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací byl Krajským úřadem 

Olomouckého kraje, jako 

nadřízeným orgánem územního 

plánování a pořizovatele Zásad 

územního rozvoje, byl potvrzen 

stanoviskem č.j. KUOK/49791/ 

2021/OSR/7760 ze dne 26.10.2021. 

 

 

 

 

Podmínky využití ochranných 

pásem se vztahují k následným 

stavebně povolovacím řízením. 

 

 

 

Dtto 

 

 

 

 

 

 

 

Dtto 

 

 

 

 

Dtto 
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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.  

Z výhledových záměrů požadujeme v souladu se Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje vymezit koridor pro 

veřejně prospěšnou stavbu modernizace železniční tratě č. 300 

a koridor pro modernizaci železniční tratě 270, Rokytnice, 

Císařov, „Dluhonický přesmyk“- stavba železničního nadjezdu.  

Dále požadujeme respektovat koridor pro vysokorychlostní trať 

Brno-Přerov-Ostrava v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého kraje.  

Doprava na pozemních komunikacích a drážní doprava  

U koridorů pro dopravní infrastrukturu požadujeme vždy zařadit 

celý soubor vzájemně souvisejících staveb mezi veřejně 

prospěšné stavby, a to včetně staveb vedlejších, které mohou 

zasahovat i mimo vymezený koridor.  

Dále požadujeme, aby v nezastavěném území nebylo vyloučeno 

umísťování staveb a zařízení pro veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace a 

stavby, které s nimi bezprostředně souvisejí (ve smyslu §18, 

odst. 5 stavebního zákona).  

 

 

Letecká doprava  

Do řešeného území zasahují ochranná pásma (OP) veřejného 

vnitrostátního/neveřejného mezinárodního letiště Přerov, a to 

konkrétně v OP s výškovým omezením staveb, v OP proti 

nebezpečným a klamavým světlům, v OP s omezením staveb 

vzdušných vedení VN a VVN a v OP ornitologických. OP byla 

vydána Úřadem pro civilní letectví dne 25. 6. 2015 pod č.j. 

5406-15-701. Tato OP požadujeme zapracovat do textové i 

grafické části územního plánu a respektovat v plném rozsahu.  

Vodní doprava  

Správním územím obce prochází koridor územní rezervy pro 

průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe, který požadujeme 

respektovat v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

Dtto 

 

 

 

 

 

 

 

Dtto 

 

 

 

Je v ÚPm respektováno – umísťo-

vání staveb a zařízení pro veřejnou 

dopravní a technickou infrastruk-

turu, přípojky a účelové komunikace 

a stavby, které s nimi bezprostředně 

souvisejí není v v nezastavěném 

území vyloučeno. 

 

Podmínky využití ochranných 

pásem se vztahují k následným 

stavebně povolovacím řízením. 

 

 

 

10.  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha 

… z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 

bohatství, na základě § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, se k návrhu Zprávy o 

uplatňování územního plánu Přerov vyjadřuje následovně: 

Téměř celé k.ú. Žeravice pokrývá chráněné ložiskové území 

(CHLÚ) č. 06630000 Předmostí - Žeravice, jehož součástí jsou 

i netěžený dobývací prostor č. 60142 Předmostí a výhradní 

ložiska cementářských surovin a vápence č. 3190800 Žeravice 

a vápence č. 3066300 Předmostí, do k. ú. Čekyně zasahuje ještě 

CHLÚ č. 20320000 Sobíšky (včetně výhradního ložiska 

vápence č. 3203200 Sobíšky) a ložisko nevyhrazeného nerostu 

- cihlářské suroviny č. 3203201 Sobíšky, které je ovšem dle § 7 

horního zákona součástí pozemku, stejně jako ložiska 
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nevyhrazeného nerostu - cihlářské suroviny č. 3132700 Viničná 

(severovýchodně od Vinar) a č. 3132600 Újezdec u Přerov 

(jižně od města). Podél Bečvy byla na západě města vymezena 

ještě plocha ostatního prognózního zdroje štěrkopísků č. 

9408200 Přerov, která však není limitem využití území. 

Pozitivně hodnotíme, že pozemky navržené v Pokynech pro 

zpracování změny územního plánu na změnu funkčního využití 

leží mimo výhradní ložiska, CHLÚ i mimo ložiska 

nevyhrazeného nerostu i prognózní zdroj. Nicméně 

upozorňujeme, že v případě dalších podnětů na změnu 

funkčního využití ploch bude nutné zejména výhradní ložiska a 

CHLÚ (dle § 15 horního zákona) důsledně respektovat. 

S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Přerov souhlasíme. 

11.  ČR Ministerstvo obrany 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 

Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se 

zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 

zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a 

zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a 

místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v 

souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení 

výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a 

stavebního řádu, v platném znění, se ve smyslu § 47 odst. 2 

stavebního zákona vyjadřuje:  

k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 

Přerov nemá Ministerstvo obrany připomínky.  

V případě kdy schválený návrh zprávy bude podkladem pro 

zpracování změny územního plánu Přerov, Ministerstvo obrany 

uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva 

obrany do textové a grafické části návrhu této změny. Do 

správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva 

obrany:  

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle 

zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 

127/2005 o elektronických komunikacích. V části koridoru RR 

směrů s atributem výšky 200 lze vydat územní rozhodnutí a 

povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě 

stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 

– viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82a. V případě kolize může 

být výstavba omezena.  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 

vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního 

plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 

obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. Do 

správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva 

obrany:  

- Koridor podzemních sítí - zájmové území pro 

podpovrchové stavby a veškeré zemní práce (dle ustanovení § 

175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pořizovatelem respektováno. 

Limity a zájmy Ministerstva obrany 

jsou součástí územně analytických 

podkladů, které jsou permanentně 

aktualizovány pořizovatelem 

územně plánovací dokumentace a 

poskytovány zhotovitelům doku-

mentací územních plánů. Ve 

stanovisku uvedené limity pro 

umisťování staveb jsou předmětem 

posouzení záměrů v rámci 

následných stavebně povolovacích 

řízení. Vyplývá to z ust. § 175 

stavebního zákona. 
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222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o 

elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze 

umístit a povolit veškerou výstavbu včetně zemních prací jen na 

základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 82a. V případě 

kolize může být výstavba omezena.  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 

vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního 

plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 

obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.  

- 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 umístit 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)  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 

vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu 

územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 

Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 

koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 

poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím 

Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 

druhů staveb“.  

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří 

neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a 

jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 

veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  

Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na 

poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro úplné 

a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude při pořizovací činnosti 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát 

pro Olomoucký kraj 

     bez stanoviska 

 

13.  Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 

pro Olomoucký kraj, Olomouc 

bez stanoviska 

 

14.  ČR – Krajské ředitelství policie Severomoravského 

kraje, Ostrava 

bez stanoviska 
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15.  Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 

bez stanoviska 

 

16.  AOPK SCHKO Litovelské Pomoraví 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště 

Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví (dále 

“AOPK”) jako dotčený orgán státní správy ochrany přírody ve 

smyslu § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále “zákon o ochraně 

přírody”), který je věcně a místně příslušný podle § 75 odst. 1 

písm. e/ ve spojení s § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody na 

území národní přírodní rezervace (dále „NPR“) Žebračka a 

jejího ochranného pásma vydává podle § 55 odst. 1 a § 47 odst. 

2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) k 

návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova za 

období 2017-2021 (pořizovatel a zpracovatel: Magistrát města 

Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, datum 

zpracování: 10/2021) následující vyjádření:  

Ke kapitole II. E)  

Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání 

změny  

Podněty ke zpracování změn územního plánu:  

Podnět č. 1: Zpracovat návrh změny ÚP, spočívající ve změně 

způsobu využití plochy 01-051-BR/4,00.  

Označení plochy v ÚP:  01-051-BR/4,00.  

Současný způsob využití plochy podle ÚP: Zastavěné území. 

Plocha bydlení v rodinných domech (kód: BR).  

Požadovaný způsob využití plochy: Nezastavitelná plocha. 

Plocha krajinné zeleně (kód: Z).  

Zdůvodnění:  

Plocha 01-051-BR/4,00 je podle ÚP určena k rodinnému 

bydlení (tzn. k bydlení v rodinných domech). Plocha je takto v 

ÚP od počátku vymezena a označena v rozporu se skutečným 

stavem, neboť zjevně nejde o stabilizovanou (existující) plochu 

rodinného bydlení. Plocha je tvořena zemědělskými pozemky v 

místě zasypaného bývalého říčního ramene, které jsou občasně 

zvodňovány zvýšenou hladinou podzemních vod. Na ploše se 

nenachází žádná stavba. Plocha je součástí záplavového území 

pro Q100.  

- Při pořizování ÚP byl zpracovatelem naturového posouzení 

podle zákona o ochraně přírody (Mudra, 2008) konstatován 

potenciální významný negativní vliv uvedeného způsobu 

využití plochy na předměty ochrany Evropsky významné 

lokality (EVL) Bečva-Žebračka. Důvodem tohoto závěru byla 

zejména potřeba odvodnění dotčených pozemků a 

předpokládaný zvýšený civilizační tlak spojený s užíváním 

ploch na okrajové části EVL/NPR. Následně bylo pořizovate-

lem ÚP zadáno zpracování dalšího naturového posouzení 

jinému zpracovateli (Machar, 2009), kterým byl konstatován 

přesně opačný závěr, a to, že způsob využití plochy nemá na 

předměty ochrany EVL vliv. Hodnotitel přitom vystačil s 

konstatováním, že odvodňování pozemků nikdo v rámci ÚP 

nenavrhuje. AOPK je z vlastní činnosti známo, že pozemky 

občasně zamokřené podzemní vodou bývají a případná výstavba 

rodinných domů se na řešené lokalitě bez úpravy vodního 

režimu odvodněním neobejde. Návrh způsobu využití plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. II.E bude po schválení zprávy 

o uplatňování  

 

Tyto podněty jsou ze strany AOPK 

podávány opětovně od r. 2009. 

Orgán územního plánování 

nedoporučuje pořízení změny na 

základě těchto podnětů. Změny 

územního plánu v tomto území jsou 

pořizovány od r. 1996 a řádně 

projednány, kdy AOPK je dotčeným 

orgánem v ochranném pásmu NPR 

Žebračka (50 m od hranice NPR), 

kde řada rodinných domů je zde již 

umístěna (ul. Lužní). Dotčeným 

orgánem mimo ochranné pásmo 

NPR je Krajský úřad Olomouckého 

kraje. 

Podněty nebudou součástí zastu-

pitelstvem města schváleného 

pořízení změny na základě zprávy o 

uplatňování. K povolení pořízení 

změny budou zastupitelstvu 

předložen samostatně po jejich 

vyhodnocení. Pro zkrácený postup 

pořízení je nutné doložit stanovisko 

podle § 55 a SZ (stanovisko 

příslušného orgánu ochrany přírody 

podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny k navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém uvede, zda 

je možné vyloučit významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast a stanovisko krajského 

úřadu jako příslušného úřadu k 

navrhovanému obsahu změny územního 

plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke 

stanovisku orgánu ochrany přírody 

podle písmene d) uvede, zda má být 
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navíc nebyl v tomto naturovém posouzení (Machar, 2009) 

hodnocen z hlediska možných kumulativních vlivů (tzn. ve 

spojení s jinými souvisejícími záměry). Koncepce (záměry) je 

přitom třeba ve vztahu k evropsky významným lokalitám 

posuzovat jak samostatně, tak ve spojení s jinými známými 

koncepcemi či záměry (viz § 45i odst. 1 zákona o ochraně 

přírody).  

- V dalším naturovém posouzení, a to v posouzení Regulačního 

plánu Michalov-Žebračka (Dohnal, 2015), je v kap. 4.5 

(vyhodnocení kumulativních vlivů) znovu uvedeno, že v 

případě návrhových ploch obytných souborů etážových a 

rodinných domů v prostoru mezi ulicí Křivou a hranicí EVL 

Bečva-Žebračka nelze významné negativní ovlivnění EVL 

vyloučit.  

- Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že ÚP v 

současnosti může u případných investorů vytvářet obtížně 

naplnitelná očekávání, že plochy 01-051-BR/4,00 a 01-2.37-

BK/2,55 (viz níže) o rozloze v součtu cca 6,5 ha lze souvisle 

zastavět rodinnými či bytovými domy s odpovídající technickou 

infrastrukturou určenými řádově pro stovky trvale bydlících 

osob. Neprovedení navržené změny ÚP (tzn. ponechání 

dotčených pozemků v „zastavěném“ území) může vést ve fázi 

přípravy konkrétního záměru na řešené ploše k závažnému 

střetu mezi veřejným zájmem na ochraně přírody i jiných složek 

životního prostředí a případnými developerskými aktivitami, 

pokud by směřovaly k tvrdé urbanizaci území (v krajním 

případě může dojít ke zmaření případné plánované investice). 

Takový záměr by bylo totiž nutné předložit orgánu ochrany 

přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení 

s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na předměty 

ochrany evropsky významné lokality (podle § 45i odst. 1 zákona 

o ochraně přírody), přičemž v nedávné minulosti již dva 

hodnotitelé (Mudra, 2008 a Dohnal, 2015) významný negativní 

vliv nové zástavby v řešené lokalitě na předměty ochrany EVL 

Bečva-Žebračka nevyloučili.  

- Provedení navržené změny ÚP by bylo zcela v souladu s novou 

Adaptační strategií města Přerov na změnu klimatu pro období 

2021-2030 (ASITIS s.r.o., 2021), konkrétně se specifickými cíli 

1.2 (zvýšit ekologickou stabilitu území) a 2.1 (zlepšit 

mikroklimatické podmínky ve městě a snížit rizika spojená s 

vysokými teplotami během vln horka). Jde o prostor s 

extrémními dopady sucha na vegetaci (podle mapy na str. 25 

Analytické části studie). Zastavěním by plocha ztratila význam 

jako část klidové zóny města i jako jedna z ploch majících 

potenciál zlepšovat životní prostředí města. Pro rodinné bydlení 

jsou v ÚP vymezeny dostatečně rozsáhlé plochy v jiných 

částech města. Vlastníkem všech dotčených pozemků na ploše 

je Statutární město Přerov. Navrhovaná změna ÚP je tedy při 

dobré vůli města proveditelná.  

- Podnět je v souladu s Plánem péče o NPR Žebračka na období 

2020-2029, schváleném Ministerstvem životního prostředí pod 

č. j. MZP/2020/620/954 (viz kap. 3.4c2/, str. 51). Plány péče 

slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů 

(podle § 38 odst. 1 zákona o ochraně přírody). Orgány územního 

plánování vykonávají svoji působnost tak, aby byly zachovány 

a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště chráněných 

návrh změny posuzován z hlediska 

vlivů na životní prostředí, případně 

stanoví podrobnější požadavky podle § 

10i zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí). V tomto případě se 

předpokládá vypracování SEA - 

posouzení vlivů koncepce na životní 

prostředí, jako součást dokumentace 

změny územního plánu a zkrácené 

pořízení změny územního plánu je 

tedy vyloučeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup vymezení zastavěného 

území je definován § 58 odst. 2 

stavebního zákona (SZ). Jedná se 

o zastavěný = stavební, pozemek, 
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území a jejich ochranných pásem, prostupnost krajiny a byly 

zachována a podporována biologická rozmanitost (podle § 44a 

zákona o ochraně přírody).  

- Tento požadavek / podnět je zásadní a ze strany AOPK 

dlouhodobě (od roku 2009) uplatňovaný.  

Podnět č. 2: Zpracovat návrh změny ÚP, spočívající ve změně 

způsobu využití plochy 01-2.37-BK/2,55 (bývalý Interlov).  

Označení plochy v ÚP:  01-2.37-BK/2,55.  

Současný způsob využití plochy podle ÚP: Zastavěné území. 

Plocha přestavby ze smíšené plochy občanského vybavení a 

výroby (kód: VS) na plochu kombinovaného bydlení v 

rodinných a bytových domech (kód: BK).  

Požadovaný způsob využití plochy:  

- Varianta 1: Plocha přestavby ze smíšené plochy občanského 

vybavení a výroby (kód: VS) na plochu rekreace a sportu v 

přírodním prostředí (kód: RS) + plochu smíšené krajinné zeleně 

v ochranném pásmu NPR (kód: ZS).  

- Varianta 2: Plocha přestavby ze smíšené plochy občanského 

vybavení a výroby (kód: VS) na plochu rodinného bydlení (kód: 

BR) + plochu smíšené krajinné zeleně v ochranném pásmu NPR 

(kód: ZS).  

Zdůvodnění:  

- Plocha 01-2.37-BK/2,55 je podle ÚP určena k přestavbě na 

bytové domy.  

- Návrh způsobu využití plochy (přestavba z VS na BK) nebyl 

(v rozporu s platnými právními předpisy) v procesu pořizování 

ÚP města Přerova vůbec posuzován v rámci hodnocení vlivů ÚP 

na udržitelný rozvoj území (KOVOPROJEKTA BRNO, a. s. 

Brno, 2007) ani v rámci posuzování vlivů ÚP na evropsky 

významnou lokalitu Bečva-Žebračka (Velecká 2007, Mudra 

2008, Machar 2009). Plocha bývalého areálu firmy INTERLOV 

PRAHA s.r.o. byla do ÚP zařazena mezi plochy určené k 

přestavbám zcela nestandardně až ve fázi návrhu územního 

plánu, tedy po ukončení vyhodnocování vlivu ÚP na udržitelný 

rozvoj území a posuzování vlivu ÚP na evropsky významnou 

lokalitu (které proběhlo ve fázi konceptu ÚP).  

- V roce 2010 byla AOPK seznámena společností ARTERA 

projekt s.r.o., Olomouc se skutečností, že pro investora - 

společnost PSS Přerovská stavební a. s. zpracovává 

dokumentaci „Přerov Interlov-studie využití území“. V této 

studii byla na ploše bývalého areálu firmy INTERLOV PRAHA 

s.r.o., v území přímo navazujícím na EVL Bečva-Žebračka a 

NPR Žebračka, navržena realizace celkem sedmi bytových 

domů se čtyřmi nadzemními podlažími, tzn. sídliště s cca 180 

byty pro cca 500 a více osob.  

- V dalším naturovém posouzení Regulačního plánu Michalov-

Žebračka (Dohnal, 2015), je v kap. 4.5 (vyhodnocení 

kumulativních vlivů) uvedeno, že v případě návrhových ploch 

obytných souborů etážových a rodinných domů v prostoru mezi 

ulicí Křivou a hranicí EVL Bečva-Žebračka nelze významné 

negativní ovlivnění EVL vyloučit.  

- Přes opakovaná upozornění ze strany AOPK tak vznikla a 

dlouhodobě trvá situace, kdy způsob využití plochy uvedený v 

ÚP může být v rozporu s veřejným zájmem na ochraně přírody 

nebo jiných složek životního prostředí. Může tak vzniknout 

poměrně závažný střet mezi zájmy ochrany životního prostředí 

jež musí být součástí zastavěného 

území; tzn. že část pozemku jako 

plochu krajinné zeleně lze v ÚPm 

vymezit, ovšem nelze ji ze 

zastavěného území vyjmout. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha je již z plochy výroby 

(bývalý Interlov) právě pro zmírnění 

podmínek využití změněna na 

plochu bydlení (r.2009). Podmínky 

využití její části v OP NPR 

Žebračka bude v následných 

stavebně povolovacích řízeních 

určovat právě AOPK SCHKO.  
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a možnými developerskými aktivitami, pokud by směřovaly k 

vybudování souboru bytových domů (v krajním případě může 

dojít ke zmaření případné plánované investice). Takový záměr 

by bylo totiž nutné předložit orgánu ochrany přírody ke 

stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými 

koncepcemi a záměry významný vliv na předměty ochrany 

evropsky významné lokality (podle § 45i odst. 1 zákona o 

ochraně přírody). Koncepce (záměry) je přitom třeba ve vztahu 

k evropsky významným lokalitám posuzovat jak samostatně, tak 

ve spojení s jinými známými koncepcemi či záměry (viz § 45i 

odst. 1 zákona o ochraně přírody).  

- Podnět je v souladu s Plánem péče o NPR Žebračka na období 

2020-2029, schváleném Ministerstvem životního prostředí pod 

č. j. MZP/2020/620/954 (viz kap. 3.4c2/, str. 51). Plány péče 

slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů 

(podle § 38 odst. 1 zákona o ochraně přírody). Orgány územního 

plánování vykonávají svoji působnost tak, aby byly zachovány 

a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště chráněných 

území a jejich ochranných pásem, prostupnost krajiny a byly 

zachována a podporována biologická rozmanitost (podle § 44a 

zákona o ochraně přírody).  

- Tento požadavek / podnět je zásadní a ze strany AOPK 

dlouhodobě (od roku 2009) uplatňovaný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

bez stanoviska 

 

18.  Úřad pro civilní letectví, Praha 

bez stanoviska 

 

  

SOUSEDNÍ OBCE ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

     bez stanovisek  

  

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického 

rozvoje kraje 

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 úprav (dále jen stavební 

zákon), obdržel dne 13. 10. 2021 oznámení o zahájení 

projednávání návrhu (druhé) Zprávy o uplatňování Územního 

plánu města Přerova (dále jen ÚPm Přerova) za období 05/2017 

– 04/2021 (dále jen návrh zprávy). Součástí návrhu zprávy jsou 

pokyny pro zpracování návrhu (další/nové) změny ÚPm 

Přerova.  

Odbor SR KÚOK jako příslušný nadřízený orgán územního 

plánování dle ust. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších úprav, se k návrhu zprávy vyjadřuje podle ust. 

§ 47 odst. 2 stavebního zákona. K vyhodnocení souladu ÚPm 

Přerova se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve 

znění Aktualizací č. 1, 2b, 3 a 2a neuplatňuje Odbor SR KÚOK 

připomínky.  

K vyhodnocení souladu ÚPm Přerova s Politikou územního 

rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 Odbor SR 

KÚOK konstatuje, že z hlediska této dokumentace nebyl zjištěn 

rozpor.  
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K pokynům pro zpracování návrhu (další/nové) změny ÚPm 

Přerova uplatňuje Odbor SR KÚOK tyto požadavky, nutno 

respektovat:  

- Politiku územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 

4 a 5;  

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění 

Aktualizací č. 1, 2b, 3 a 2a;  

- platné územně plánovací dokumentace sousedních obcí a 

koordinovat s nimi funkční a prostorové využití řešeného 

území (zejména veřejnou infrastrukturu nadmístního 

významu, skladebné části ÚSES apod.);  

dále respektovat územně plánovací podklady, příp. vycházet z:  

- Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území 

Olomouckého kraje;  

- Územní studie Posouzení prodloužení Baťova kanálu do 

Olomouckého kraje; 

- Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně 

návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu;  

- Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém 

kraji;  

- Posouzení účelu a potřebnosti vodní nádrže Žeravice;  

- Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého 

kraje;  

- Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého 

kraje;  

- Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy na území 

Olomouckého kraje;  

- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.  

 

Povinnost respektování těchto 

požadavků při územně plánovací 

činnosti vyplývá z příslušných 

ustanovení stavebního zákona 

 

 

 

 

  

MMPr, Odbor koncepce a strategického rozvoje, odd. 

koncepce a rozvoje města 

Na základě přijaté Adaptační strategie města na změnu klimatu, 

kde k naplnění specifického cíle „1.2 Zvýšit ekologickou 

stabilitu území" jsou navrženy projekty a záměry jako realizace 

prvků ÚSES, realizace nových krajinných prvků (přednostně na 

pozemcích města) a jiné, dáváme podnět úřadu územního 

plánování k vyhodnocení možnost využití pozemků města v 

lokalitě u Hvězdárny pro možné vymezení a realizaci prvků 

ÚSES, ve smyslu přesunu na pozemky města - viz přiložené 

obrázky. 

 
 
Podnět bude součástí 

zastupitelstvem města schváleného 

pořízení změny – pro zkrácený 

postup pořízení bude dodatečně 

vyžádáno stanovisko podle § 55 a 

SZ (stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny k navrhovanému 

obsahu změny územního plánu, ve 

kterém uvede, zda je možné vyloučit 

významný vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko 

krajského úřadu jako příslušného úřadu 

k navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém i s 

přihlédnutím ke stanovisku orgánu 

ochrany přírody podle písmene d) 

uvede, zda má být návrh změny 

posuzován z hlediska vlivů na životní 

prostředí, případně stanoví podrobnější 

požadavky podle § 10i zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí) 

MMPr, Odbor koncepce a strategického rozvoje - 

architektka města 
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K dokumentu nemám připomínek – pokyny pro zapracování 

urbanistických hodnot jsou formulovány velmi trefně. 

  
VEŘEJNOST ZPŮSOB ŘEŠENÍ 
Lukáš Kozáček, U Potoka 407/53, 792 01 Bruntál 

změna vymezení p.č. 263 k.ú. Penčice z plochy zemědělské na 

bydlení rodinné 

 
Navýšení ploch je pořizovatelem 

vyhodnocena negativně – pořízení 

změny nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního 

zákona. Proto je požadavek součástí 

bodu E) Pokyny pro zpracování 

návrhu změny územního plánu v 

rozsahu zadání změny definovaném 

v projednané ZOU 2017-2021. 

V případě plné nebo částečné 

úhrady nákladů spojených s poříze-

ním změny žadatelem bude tato 

pořizována samostatným postupem 

a toto bude předloženo zastupitel-

stvu města k rozhodnutí. 

Jednalo by se o revizi vymezených 

návrhových ploch v místní části 

Penčice - ke změně lokalizace se již 

nevztahuje institut § 102 stavebního 

zákona (nárok na náhradu nenáleží 

za změny v území po uplynutí 5 let 

od nabytí účinnosti územního plánu 

nebylo-li na pozemcích vydáno 

rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územní souhlas nebo uzavřena 

veřejnoprávní smlouva), a vymeze-

ní ploch nových podle bodu D) 

zprávy o uplatňování. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na základě oznámení o projednávání návrhu Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Přerov – dále jen „návrh Zprávy“, 

podává Ředitelství silnic a dálnic ČR k věci následující 

vyjádření:  

Předložený návrh Zprávy obsahuje pokyny pro zpracování 

návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

Předmětem změny územního plánu bude zejména „doplnění 

definice urbanistických a architektonických zásad pro dílčí 

území“ (určení charakteru zástavby pro místní části, určení 

zásad uliční a stavební čáry pro místa s prolukami, ad.), revize 

vymezených návrhových ploch v místních částech Penčice, 

Čekyně a Popovice a vymezení ploch nových. Koncepce veřejné 

infrastruktury nebude měněna.  

V navazující změně ÚP města Přerov je potřeba respektovat 

dokončený úsek dálnice D 1 (st. 0137 Přerov – Lipník nad 

Bečvou), včetně příslušného ochranného pásma mimo souvisle 

zastavěné území (viz §30 zák. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích). S ohledem na dokončení stavby 0137 

navrhujeme aktualizovat stav dotčeného úseku dálnice D 1 na 

stávající plochu silniční dopravy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude řešeno spolu se změnou 

vymezení stavby 0136 viz. níže 
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Pro navazující připravovaný úsek stavby dálnice D 1 (stavba 

0136 Říkovice – Přerov), včetně mimoúrovňové křižovatky 

(MÚK) s připravovanou stavbou dálnice D55 (st. 5502 Kokory 

– Přerov) je potřeba vymezit plochy dopravy min. v rozsahu 

trvalého a dočasného záboru. Současně požadujeme respektovat 

ochranné pásmo dálnice, které vzniklo vydáním územního 

rozhodnutí o umístění stavby.  

Pro informaci: U stavby D1 0136 Říkovice – Přerov je aktuálně 

platná změna územního rozhodnutí č. 32/2006 o umístění stavby 

„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov (ÚR vydané 

Městským úřadem Přerov, Stavební úřad dne 3. 3. 2006 pod č. 

j. SÚ3229/2005-KI). Změna ÚR byla povolena rozhodnutím 

stavebního úřadu Magistrátu města Olomouce ze dne 19. 11. 

2019 pod č. 82/2019 a 14.4.2021 a potvrzena rozhodnutím 

Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor strategického 

rozvoje kraje, pod č.j. KUOK 40737/2021, s nabytím právní 

moci k 29.4.2021. V současné době jsou vyřizována stavební 

povolení na stavbu D1 0136, předpokládané zahájení stavby je 

v květnu 2022.  

Z hlediska projektové přípravy byla naposledy zhotovena 

projektová dokumentace pro provádění stavby „Dálnice D1 

stavba 0136 Říkovice - Přerov“ (zhot. Dopravoprojekt Brno, a.s. 

2020) – dále jen (PDPS). Podkladem byla dokumentace pro 

vydání změny územního rozhodnutí (12/2016). PDPS je nutno 

respektovat.  

K ostatním částem návrhu Zprávy nemáme v této fázi 

připomínky ani požadavky na dopracování ÚP města Přerova. 

Změna územního vymezení stavby 

0136 dálnice D1 je usnesením 

zastupitelstva o schválení Obsahu 

změny č. 12B ÚPm Přerova usn. 

zastupitelstva města č. 56/3/6/2018 

ze dne 10.12.2018 vycházejícího ze 

závěru schválené Zprávy o 

uplatňování ÚPm Přerova 2013-

2017 (usn. zastupitelstva města č. 

936/32/5/2017 ze dne 24.102017). 

Nebyla předmětem změny č. 12b 

právě z důvodu v té době 

probíhajících odvolacích řízení.  

Vymezení stavby dálnice podle 

skutečného stavu jejího provedení 

(stavba 0137) a podle platného 

územního rozhodnutí (stavba 0136) 

bude sloučeno s  následným 

pořízením  souboru změn na základě 

usnesení zastupitelstva města o 

schválení Zprávy o uplatňování 

ÚPm Přerova za období 2017-2021 

… návrh na usnesení bude 

zastupitelstvu předložen na jeho 

zasedání dne 9.12.2021. 

 

 

 

 


