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Požadavky  

 

 

Způsob řešení 

 

Dotčené orgány 
 

Magistrát města Přerova 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče 

10.6.2021 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 

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

64 a 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v souladu s §§71,76 a 77 

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

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

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a jako příslušný orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči vydává vyjádření: 

Orgán ochrany přírody uvádí k návrhu ÚP města Přerova - návrh 

změny č. 12b, VP, tyto připomínky. 

Požaduje zapracování všech součástí ÚSES beze změny. Např. na 

výkrese č.18 byl bez projednání vypuštěn stávající interakční prvek v 

ploše podél sil. I/55. Žádná změna ÚSES není ani uvedena v textu 

Průvodní zpráva – rozdílový text. Třeba návrh součástí ÚSES opravit ve 

všech výkresech, uvádět je v původním rozsahu beze změn a návrh 

změny č. 12b opětovně předložit orgánu ochrany přírody. 

Odůvodnění: 

Průvodní zpráva – rozdílový text neuvádí žádnou změnu prvků ÚSES – 

proto je třeba všechny součásti ÚSES zapracovat v původním rozsahu 

beze změn. 

Orgán státní památkové péče: 

Po prostudování návrhu č. 12B. změny Územního plánu města Přerova, 

který zpracovala společnost URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, 

spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8, Ing. arch. Vanda Ciznerová, Mgr. 

Martin Novotný a pořizuje pořizovatel, kterým je Magistrát města 

Přerova, odbor koncepce a strategického rozvoje sdělujeme, že 

uvedenou změnou Územního plánu města Přerova nejsou dotčeny zájmy 

státní památkové péče. 

Odůvodnění: 

Změnou č. 12B dojde k aktualizaci hranice zastavěného území, které 

nebude mít vliv na zájmy chráněné státní památkovou péčí. Změnou 

nebude ovlivněna žádná kulturní památka či její ochranné pásmo, 

Městská památková zóna (MPZ) Přerov ani ochranné pásmo MPZ. 

Nově vymezené zastavěné území je území s archeologickými nálezy ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen 

oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, 

Čechyňská 363/19, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  

Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum 

podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor 

archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Záměr lze oznámit i elektronicky 

na webové adrese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚSES nebyl součástí zadání 

změny 12B … v grafice mimo 

vyznačená řešená území je 

neúplné grafické znázornění 

některých interakčních prvků 

nikoliv jejich vypuštění; 

zhotovitelem bude opraveno 

10.6.2021 RNDr. Tomáš Ehl e-

mailem: ´Pokud bude 

v čistopisu změny 12B 

opraveno beze změn ÚSES, 

pak nenám námitek´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o podmínku 

následných stavebně 

povolovacích řízení. 
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http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html. 

Orgán odpadového hosp.: 

K oznámení veřejného projednávání návrhu Změny č. 12B Územního 

plánu města Přerova je úsek odpadového hospodářství bez připomínek. 

Realizace záměru není v rozporu s platnou legislativou. 

7.10.2021 … k opakovanému veřejnému projednání, jehož předmětem 

bylo doplnění dokumentace změny o VPS ´přestavba vedení400kV 

Krasíkov-Prosenice na dvojité´ 

Orgán ochrany přírody akceptuje změnu polohy IP na výkrese č.4 

(Žádná změna ÚSES ale není uvedena v textu Průvodní zpráva – 

rozdílový text ani v odůvodnění - třeba uvést jako změnu v kap. 

B.3.4.1.). Požaduje zapracování všech ostatních součástí ÚSES beze 

změny. Např. na výkrese č.18 stále nebyl opraven zákres stávajícího 

interakčního prvku v ploše podél sil. I/55 (uplatněno pod č.j. 

MMPr/088354/2020/STAV/ZP/Eh). 

Odůvodnění: 

Průvodní zpráva – rozdílový text neuvádí žádnou změnu prvků ÚSES – 

proto je třeba změny doplnit do textu nebo všechny součásti ÚSES 

zapracovat v původním rozsahu beze změn. Třeba opravit chybný zákres 

IP na výkrese č.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viz. výše 

V dokumentaci je změna 

polohy IP pod ozn. H 10 

znázorněna graficky i v textu 

Odůvodnění (část II.02) – 

tabulka změn v území. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

11.6.2021 

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 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, 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) 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 § 55b a § 52 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje k 

návrhu změny č. 12B územního plánu Přerov:  

A. Naplnění povinnosti podle ust. § 54 stavebního zákona – uvedení 

územního pánu do souladu s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací:  

A.1 Změna vyplývající z aktualizace 2a. a 2.b Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje (ZÚR OK) - vymezení změny využití strategické 

plochy kraje v jihozápadní části území města v souladu s bodem 7.3.1. 

ZÚR OK - zejména pro oblast výroby, zpracovatelského průmyslu, 

center strategických služeb, průmyslu vyspělých technologií, 

technologických center a center vytvářející pracovní místa v oborech 
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vědy a výzkumu – vymezeno jalo plochy VSL - smíšené plochy 

občanského vybavení, výroby a letecké dopravy ust. § 6, 9, 11, 12 vyhl. 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění.  

A.2 Doplnění výčtu veřejně prospěšných staveb o modernizaci 

koridorové tratě č. 270 podle aktualizaci č. 2b ZÚR OK – vymezeno 

jako D.5.4 modernizace koridorové trati č. 207. B. Aktualizace 

vymezení předkupního práva podle ust. § 101 stavebního zákona a podle 

přijatých usnesení zastupitelstva města k jeho využití je provedena v 

textové části změny ÚPm kap. B.8.  

C.1-5 Změna ploch přestavbových na stabilizované vzhledem k již 

realizovaným využitím v souladu s určeným vymezením (Želatovská 

kasárna; ČSAD, stavebniny; Kojetínská ul.; pivovar).  

D.1-4 Části plochy drážní trati – požadovány k jinému využití – pro ČD 

plochy zbytné určené k prodeji či jinému využití; plochy, které lze v 

současné době považovat za brownfieldy (např. objekty v ul. Husově) 

uvažovány pro jiné využití – bydlení, železniční muzeum, zkapacitnění 

parkovacích ploch, podnikatelské či výrobní využití.  

E. Návrh vymezení cyklostezek v ul. Velké Novosady a v ul. Bří 

Hovůrkových a křižovatky Ztracená x Bří Hovůrkových x U Hřbitova x 

9. května jako veřejně prospěšné stavby.  

F. Z návrhu změny vypuštěno (změna územního vymezení dálnice D1 v 

souladu se změnou územního rozhodnutí).  

G.1-4 Změna využití či upřesnění rozsahu již vymezených ploch podle 

podrobnějšího prověření a požadavků žadatelů (nové plochy pro zahrady 

bez možnosti výstavby v katastrálních územích Přerov a Penčice; sjezdy 

do rozvojové plochy pro rodinné bydlení v JZ sektoru místní části 

Újezdec; zrušení rozvojové plochy v bezprostřední blízkosti budoucí 

dálniční křižovatky v Předmostí nemožnost dopravního napojení).  

H1-22 Změny z vyhodnocení při průběžném uplatňování územního 

plánu – uvedení do souladu se skutečným stavem podle revize 

katastrálního operátu a zjištění při uplatňování územního plánu; 

zaplavování území tokem Olešnice; úpravy vymezených funkčních 

ploch pro efektivnější využití území;  

I.1-30 Aktualizace zastavěného území, stavových ploch a záměrů – v 

souladu s ust. § 58 stavebního zákona podle údajů katastru nemovitostí, 

kdy pozemky do zastavěného území zahrnuté jsou převedené do ploch 

stavových.  

Ochrana přírody (RNDr. Miroslava Kudýnová):  

a) Stanoviska k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 

byla vydána. Významný vliv koncepce na lokalitu soustavy Natura 2000 

byl vyloučen.  

b) Stanovisko k dotčení chráněných části přírody, jejichž ochrana je v 

kompetenci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního 

prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody podle § 77a zákona č. 

114/1992 Sb.: Nejsou dotčena zvláště chráněná území nebo jejich 

ochranná pásma.  

Odůvodnění:  

Vliv koncepce na lokality soustavy Natura byl vyloučen. Územní zájmy 

chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů nejsou negativně dotčeny. K návrhu změny ve fázi 

veřejného projednání neuplatňujeme připomínky.  

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.):  
Ve stanoviscích ke zprávě o uplatňování územního plánu a k návrhu 
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změny územního plánu Přerov (č.j. KUOK 76818/2017 ze dne 27. 9. 

2017, KUOK 119243/2018 ze dne 15. 11. 2018, KUOK 105493/2018 ze 

dne 17. 10. 2018 a KUOK 9021/2020 ze dne 20. 1. 2020) Krajský úřad 

Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 

integrované prevence, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona 

a v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu 

na životní prostředí (SEA).  

V rámci návrhu změny č. 12B územního plánu Přerov krajský úřad tedy 

nemá připomínek.  

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):  
Souhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace.  

Odůvodnění:  

Předložená dokumentace neobsahuje nové požadavky na zábory 

zemědělské půdy, proto neuplatňujeme připomínky. K vymezení 

zastavěného území nemáme námitky.  

Lesní hospodářství (Mgr. Nina Kuncová):  
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství, jako orgán státní správy lesů, uplatňuje stanovisko k 

územním plánům obcí s rozšířenou působností, pro Magistrát města 

Přerova, odbor koncepce a strategického rozvoje, jako pořizovatele 

územního plánu, vypracovaným Urbanistickým střediskem Brno, spol. s 

r.o.., Příkop 8, 602 00 Brno v lednu 2021, takto:  

Souhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace.  

Odůvodnění:  

Návrh souboru změn č. 12B územního plánu Přerov nenavrhuje zábor 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, proto nejsou dotčeny veřejné 

zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž 

ochrana je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství.  

Ochrana ovzduší (Ing. Hana Miervová):  
K návrhu změny č. 12B územního plánu Přerov pro veřejné projednání 

nemáme připomínek.  

Odůvodnění:  

Předložená územně plánovací dokumentace vymezuje využití 

jednotlivých ploch v obecné poloze s tím, že umístění nových 

konkrétních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve smyslu platné 

právní úpravy oblasti ochrany ovzduší, není předmětem řešení.  

Vodní hospodářství (Ing. Jana Němečková):  
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství, vodoprávní úřad sděluje k Oznámení veřejného projednání 

návrhu Změny č. 12B Územního plánu města Přerova, že s navrženou 

změnou souhlasí za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:  

- výše uvedeným návrhem změny nedojde k negativnímu ovlivnění 

množství ani jakosti podzemních či povrchových vod,  

- respektování ust. § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,  

- respektování všech stanovených ochranných pásem a stanoveného 

záplavového území významného vodního toku Bečva a jeho aktivní 

zóny (stanoveno opatřením obecné povahy KÚOK pod č.j.: KUOK 

93802/2011 ze dne 05. 09. 2011), ve znění jeho pozdějších aktualizací.  

Stanovisko 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky jsou předmětem 

následných stavebně povo-

lovacích řízení. 
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13.10.2021 … k opakovanému veřejnému projednání, jehož předmětem 

bylo doplnění dokumentace změny o VPS ´přestavba vedení400kV 

Krasíkov-Prosenice na dvojité´ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství, 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 změn ě a doplnění některých zákonů (lesní 

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

a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sděluje k upravenému 

návrhu zm.č. 12B územního plánu Přerov po opakovaném veřejném 

projednání:  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství, nemá připomínek k částem řešení návrhu zm. č. 12B 

územního plánu Přerov, které byly od předchozího veřejného projednání 

změněny. 

 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

Bez stanoviska. 

 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov 

Bez stanoviska. 

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje 

Bez stanoviska. 
 

Oprávněný investor 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Bez stanoviska. 

 

T-Mobile Czech republic a.s. 

Bez stanoviska. 

 

ČEPS, a.s., Praha 

27.5.2021 

Provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 24 zákona č. 

458/2000 Sb., energetický zákon, oprávněný investor záměru ve smyslu 

§ 23a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vlastník a provozovatel 

stavby elektroenergetického vedení 400kV, podává tímto námitku k 

návrhu Změny č. 12B Územního plánu Přerov. 

Námitka se týká nesouladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací 

kraje, kde je pod označením E18 vymezen koridor pro přestavbu vedení 

400 kV Krasíkov - Prosenice na dvojité. Tímto záměrem je dotčeno 

řešené území v návrhu změny č. 12B územního plánu Přerov. 

Z tohoto důvodu žádáme o vymezení koridoru dle nadřazené územně 

plánovací dokumentace kraje a o označení stavby jako veřejně 

prospěšné, pro kterou lze využít §170 stavebního zákona. 

 

 

 

 

Na základě podané námitky a 

požadavku KÚOK OSRK jako 

pořizovatele nadřazené územně 

plánovací dokumentace   byl 

záměr doplněn do textové i 

grafické části výroku a zařazen 

do skupiny změn v textu 

Odůvodnění ozn. A. Změny 

vyplývající z aktualizace ZÚR 

OK. Při opakovaném veřejném 

projednání pak již nebyly 

k návrhu dokumentace změny 

ÚP uplatněny žádné další 

připomínky ani požadavky. 
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A dále se námitka týká špatně vymezených ochranných pásem 

stávajících vedení 400kV procházející katastrálním územím Penčičky a 

Čekyně. Ochranné pásmo se vymezuje svislými rovinami vedenými po 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení 

od krajního vodiče vedení na obě jeho strany, jak ukládá energetický 

zákon (nikoliv od osy vedení). 

 

Záměr je změnou 12B ve 

výroku vymezen jako veřejně 

prospěšná stavba v kap. B.7 

technická infrastruktura 

„přestavbu vedení 400 kV 

Krasikov - Prosenice na 

dvojité“ a graficky vymezen ve 

výkrese I.3 Veřejně prospěšné 

stavby. 

Ochranná pásma nejsou 

součástí výroku územního 

plánu a tudíž podaná námitka 

je neopodstatněná; jejich 

grafické znázornění je součástí 

výkresové části Odůvodnění 

jako limit stávajících staveb. 

Bud v čistopisu aktualizováno 

podle akt. podkladu ČEPS, a.s. 

 

České dráhy, a.s. 

Bez stanoviska. 

 

Povodí Moravy, s.p. 

Bez stanoviska. 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, 

Brno 

14.6.2021 

Na základě Oznámení o veřejném projednávání návrhu Změny č. 12B 

Územního plánu města Přerova (dále jen ÚPmP) podává Ředitelství 

silnic a dálnic ČR z titulu majetkového správce dálnic a silnic I. třídy, 

resp. oprávněného investora, k věci následující vyjádření: 

Předmětem Změny č. 12B ÚPmP je aktualizace zastavěného území a 

návrh řešení souboru požadavků na úpravu ÚPmP, zejména uvedení 

územního plánu do souladu s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací, konkr. s aktualizací 2a., 2b Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje (týká se vymezení změny využití strategické plochy 

kraje v jihozápadní části území města v souladu s bodem 7.3.1. ZÚR 

OK) - vymezeno jako plochy VSL - smíšené plochy občanského 

vybavení, výroby a letecké dopravy. 

» Po prostudování přeložené územně plánovací dokumentace 

konstatujeme, že aktuálně připravované stavby dálnice D1 0136 

Říkovice – Přerov a dálnice D 55, 5502 Kokory-Přerov jsou 

předloženým návrhem Změny č. 12B v zásadě respektovány. 

K vybraným částem dále sdělujeme: 

Požadavky ozn. E1, E2 - návrh vymezení cyklostezek v ul. Velké 

Novosady (I/55) a v ul. Bří Hovůrkových, vymezení plochy pro 

rekonstrukci křižovatky Ztracená x Bří Hovůrkových (I/55) x U 

Hřbitova x 9. května (I/55) jako veřejně prospěšné stavby. Z textové 

části vyplývá, že cyklostezka bude vedena mimo těleso, resp. mimo 

hlavní dopravní prostor stávající trasy silnice I/55, s oddělením 

cyklistické a automobilové dopravy. 

» S ohledem na uvedené řešení nemáme proti návrhu cyklostezky (mimo 

těleso, resp. mimo hlavní dopravní prostor stávající trasy silnice I/55 v 

ul. Velké Novosady (E1), ul. Bří Hovůrkových (E2) námitky. Proti 
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územní ochraně záměru rekonstrukce křižovatky v trase stávající silnice 

I/55 (kř. ulic Ztracená x Bří Hovůrkových x U Hřbitova x 9.května) 

nemáme s ohledem na účel vymezení (zvýšení bezpečnosti dopravy) v 

této fázi námitky. Upozorňujeme však, že ŘSD ČR tento záměr v 

střednědobém výhledu nesleduje ani nepřipravuje. 

Požadavek D4 – návrh změny části stávající plochy dopravní 

infrastruktury – drážní trati DZ na přestavbovou smíšenou plochu 

občanského vybavení a výroby 03-2.09-VS. Plocha je situována mezi 

žel. tratí ČD a stávající silnici 

I/55 (ul. Hulínská). 

» S ohledem na situování lokality požadujeme dopravní obsluhu území 

řešit bez nároku na přímé komunikační připojení na silnici I/55. 

Připomínka platí pro navazující řízení. 

Závěrem pouze obecně upozorňujeme na nutnost respektovat ochranné 

pásmo dálnice D1 (OPD vzniklo vydáním územního rozhodnutí o 

umístění stavby D1 0136, resp. rozhodnutím KÚOK o změně ÚR). OP 

se vztahuje i na větvě mimoúrovňové křižovatky D1 se silnicí II/434 

(MÚK Přerov – západ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí pro následná stavebně 

povolovací řízení. 

 

 

 

 

GasNet, s.r.o. 

Bez stanoviska. 

 

MMPr, ROZ z vlastního podnětu, šetření 

Ing. Marek Lakomý 

26.5.2021 

k.ú. Vinary u Přerova část p.č. 433/1 

Koordinační skupina 7.8.2020 projednala žádost stavebníka – převod 

části pozemku z vlastnictví města a její přičlenění ke stávající ploše 

rodinného bydlení 

 

Jedná se o nápravu stávajícího 

stavu, kdy na pozemku je 

vybudováno zádveří rodinného 

domu, kdy schvalovací 

dokumenty nejsou k dispozici; 

koordinační skupina žádost o 

převod části pozemku odložila 

do doby vydání změny 

územního plánu. 

Pořizovatel vyhodnotil záměr 

jako přípustný – stavební čára 

domů je vůči stávající 

komunikaci ustupující; nedojde 

tak k omezení ani ovlivnění 

veřejného dopravního prostoru. 

Místní výbor Vinary se 

záměrem rekonstrukce 

rodinného domu se zádveřím 

souhlasí – projednáno dne 

16.9.2020 

MMPr, ROZ – odd. územního plánování 

kromě uvedeného se jedná o grafické nesoulady zjištěné při uplatňování 

územního plánu zejména v rámci vyhotovení závazných stanovisek nebo 

konzultacích se stavebníky  

Vymezení pozemků podle skutečného stavu: 

p.č. 4740, 4744, 4741/4 a 5012/4 k.ú. Přerov  

 

 

 

 

Požadavky budou zařazeny 

v dokumentaci změny do 

skupiny změn v textu 

Odůvodnění ozn. I. K 

rozhodnutí vydanému (ohlášení 

drobné stavby z r. 2002) k již 

dnes stávajícímu využití nelze 

uplatnit opravný prostředek 
(přezkumné řízení lze zahájit do 

1 roku ode dne nabyl právních 
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p.č. 239 k.ú. Přerov   

 

 

 

 

účinků sdělení k ohlášení). 

Plocha bude vymezena jako 

plochy zahrad u rodinných 

domů s možností umístění 

staveb souvisejících s funkcí 

zahrad rodinných domů podle 

skutečného stavu. 

Bude opraveno v čistopise. 

Oprava grafiky – stavbu 

vyznačit jako plochu smíšenou 

obytnou místo veřejně 

přístupného prostranství pro 

dopravu (technická památka) 

Bude opraveno v čistopise. 

Veřejnost 

Ing. arch. Vladimír Petroš 

14.6.2021 

Připomínka ke Změně č. 12b Územního plánu města Přerova - návrh 

dokumentace pro veřejné projednání, uplatněná podle ustanovení § 52 

odst. 3) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v 

platném znění (dále jen SZ). 

Obsah připomínky 1 

V textové části i v odůvodnění změny č.12b chybí popisy základních 

vlastností a charakteristiky (definice) podrobněji členěných ploch s 

rozdílným způsobem využití (RZV) a zejména podmínky pro využití 

těchto ploch ve smyslu ustanovení odst. 1) písm. f) přílohy č. 7 vyhl. č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentace a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pro 

každou novou funkční plochu/chy, podmnožinu paragrafového znění 

(nově vymezované - viz. B.3.1 a B.3.2, převážně se jedná o plochy 

zastavitelné a plochy přestavby, smíšené, nezastavěného území...) je 

třeba uvést definici plochy a její charakteristiku a stanovit hlavní, 

přípustné (podmíněně přípustné) a nepřípustné využití, podmínky 

prostorového uspořádání, vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona)...aj. 

Charakteristiky ploch s RZV a odkaz na paragrafové znění vyhl. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území nelze 

považovat za stanovení podmínek využití !! 

Příloha č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

I. Obsah a struktura územního plánu 

1)Textová část územního plánu obsahuje 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s 

určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 

stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve 

kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a líných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 

popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 

zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 

vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),... 

§ 18 SZ 

Cíle územního plánování 

 

 

 

 

 

 

 

ÚPm Přerova byl v předepsané 

struktuře vydán v r. 2006. 

Doplnění či změna regulativů 

využití ploch není předmětem 

změny č. 12 B ÚPm Přerova. 

Přípustná využití ploch jsou 

právě definována ust. jednot-

livých ustanovení a vymezením 

hlavní funkce plochy zakotvené 

v jejím názvu; vše ostatní je 

v ploše nepřípustné. Toto pojetí 

je prevencí před opomenutím 

vymezení některých činností.  

Častým aspektem podmiňují-

cím využití funkčních ploch je 

na územní města nespočet 

ochranných pásem chráněných 

území (změny těchto pak 

vyvolávají změny územního 

plánu) 

ÚPm Přerova je uplatňován 

(posuzování záměrů a vydávání 

závazných stanovisek) ve 

struktuře, jak je vyhotoven a 

vydán. Za dobu jeho účinnosti 

neřešil orgán územního 

plánování žádnou žalobu ani 

žádné odvolání vůči závaznému 

stanovisku. 

Územní plán byl zhotoven 

autorizovanou osobou pro 
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(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat 

stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 

hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové 

komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 

opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 

a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 

ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové 

rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a 

jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 

oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 

územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně 

nevylučuje. 

Upozornění: 

V dokumentaci ke Změně č. 12b jsou doloženy v její grafické části dva 

totožné výkresy Základního členění (pouze Základní členění - sever). 

odůvodnění: 

- vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentace a o způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, příloha č.7 

- vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 

4 až § 19 vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, § 3, odst. 4) 

- zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v 

platném znění, § 18 

Obsah připomínky 2 

U strategické plochy Přerov (rozvojová oblast nadmístního významu 

R01 Přerov) v blízkosti sjezdu dálnice D1 a silnice II/434, při zachování 

stávajícího vnitrostátního veřejného a mezinárodního letiště, by bylo 

nanejvýš vhodné požadovat a zapracovat do Změny 12b u této 

strategické plochy požadavek zpracování územně plánovacího podkladu 

- územní studie, která by ve smyslu ustanovení § 25 zák. č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ověřila 

možnosti a podmínky změn v území a pro možnost kvalifikovaného 

rozhodování v území. 

U nové funkční plochy VSL - smíšené plochy občanského vybavení, 

výroby a letecké dopravy - § 6, 9 11, 12 není, obdobně jako u jiných 

funkčních ploch stanoveno hlavní, přípustné, (podmíněně přípustné) a 

nepřípustné využití, podmínky prostorového uspořádání... aj. 

odůvodnění: 

- vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentace a o způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, příloha č.7 

- vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 4 

až § 19 

- vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 

3, odst. 4) 

§30 SZ Územní studie 

(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení 

vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých 

funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly 

významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání 

územní plánování a tak, jak byl 

vyhotoven byl projednán v sou-

ladu s ust. stavebního zákona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové vystavení bylo oprave-

no. Dokumentace k přímému 

nahlédnutí byla k dispozici 

v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevýhodou stanovení 

povinnosti pořízení územní 

studie územním plánem je 

zákonná podmínka jejího 

vyhotovení a registrace, kdy do 

té doby není možné v území 

nijak rozhodovat. Ust. § 43 

odst. 2 SZ. 

 

Přípustné využití je definováno 

zněním uvedených ustanovení 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na 

využívání území, s tím, že 

k tomu byly převzaty podmínky 

využití tak, jak je stanovily 

ZÚR OK. 

V případě potřeby je možné 

územní studii pořídit i 

z vlastního nebo jiného podnětu 

(§30 odst. 2 SZ).  
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území nebo jejich vybraných částí. 

(2) Pořizovatel pořizuje územní studií v případech, kdy je to 

uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo 

jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její 

obsah, rozsah, cíle a účel. 

(3) Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel 

podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, 

kdo tento podnět podal. 

(4) V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo 

hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování 

územní studie na své náklady. 

(5) Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost 

jejího využití podle § 25, návrh na vložení dat o této studii do 

evidence územně plánovací činnosti. 

(6) Pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní 

studii do evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího 

řešení a v případě možnosti dalšího využití územní studie zajistí o této 

skutečnosti vložení dat do evidence, jinak ministerstvo, popřípadě jím 

pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z evidence 

vypustí. Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, 

vypustí údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti též v 

případě, že její obsah je v rozporu s právními předpisy. 

Příklad územní studie: 

Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice 

(https://geoportal.kraj- jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/ 

jihocesky-kraj/uzemni-studie/us-prumyslova-zona- letiste-ceske-

budejovice) 

Upozornění pro zastupitele 

V postupu a v předložené dokumentaci ke Změně 12b lze shledat jisté 

chyby až nezákonnosti, které nevyhovují požadavkům zák. č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a jeho 

prováděcím vyhláškám a které by mohly vést ke zrušení celého opatření 

obecné povahy (OOP) nebo jeho části, kterým by se vydávala Změna č. 

12b Územního plánu města Přerova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není konkretizováno.  Nadříze-

ným orgánem územního 

plánování je pořizovatelská 

činnost podle § 67 odst. 1 písm. 

e) a § 88 z.č. 129/2000 Sb., § 

129b z.č. 128/2000 Sb. a § 171 

z.č. 183/2006 Sb.  pravidelně 

kontrolována. Poslední kontrola 

27.4.2021. Dosud bez zásad-

ních připomínek. Dokumentace 

změny byla pořizována 

v souladu s postupem stanove-

ným stavebním zákonem.  

Nadřízený orgán územního 

plánování, Krajský úřad 

Olomouckého kraje, odbor 

strategického rozvoje kraje 

vydal v souladu s ust. § 55b 

odst. 4 z.č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a 

stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, 

souhlasné stanovisko s návrhem 

Změny č. 12B ÚPm Přerov pod 

č.j. KUOK 108638/2021 dne 

26.10.2021 



Změna č. 12B Územního plánu města Přerova  

Příloha návrhu usnesení 22. Zastupitelstva města Přerova, 6.12.2021 
 

12/12 

 
 

SZ – zákon č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

ZÚR OK – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze 

dne 22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008),  

Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 

(účinnost 14. 7. 2011),  

Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 

(účinnost 19. 5. 2017),  

Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 

19. 3. 2019) 

Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019 

(účinnost 15. 11. 2019). 
 


