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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Identifikační údaje:
Název:
„Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027“
Umístění:

město: Přerov

Předkladatel:

Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Charakter koncepce:
Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027 je jedním ze
základních rozvojových dokumentů města Přerova, který vyjadřuje předpokládaný vývoj
města Přerova v dlouhodobějším časovém horizontu, a to na období let 2021 – 2027.
Jedná se o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který
vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených
aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. Na základě detailní
analýzy aktuálního stavu na řešeném území přináší cíle a priority dalšího rozvoje
v budoucích letech, včetně návrhu konkrétních opatření a aktivit k dosažení stanovených
cílů.
V aktuálním znění Strategického plánu rozvoje je zpracována část 1.1 Analytická část
a 1.2 Návrhová část. Část 1.3 Implementační část a část 2. Akční plán dosud nebyly
zpracovány. Oznámení koncepce SEA tedy vychází z aktuálního znění strategie a hodnotí
část 1.1 Analytická část a 1.2 Návrhová část Strategického plánu rozvoje.

Průběh zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“ či „příslušný úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení
§ 22 písm. b) 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) obdržel dne
11. 5. 2021 kompletní oznámení koncepce „Strategický plán rozvoje statutárního města
Přerova pro období 2021 - 2027“.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 17. 5. 2021 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední
desce Olomouckého kraje na www.olkraj.cz (ve složce úřední deska, životní prostředí
a zemědělství - posuzování vlivů EIA - SEA).
Informace a oznámení koncepce byly rovněž zveřejněny v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce) pod kódem koncepce OLK025K
a byly zaslány dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních
deskách. Informace a oznámení koncepce byly zaslány také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření k oznámení
koncepce v zákonné lhůtě celkem od 6 subjektů. Požadavek na aplikaci procesu SEA byl
vznesen pouze ve vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, jenž nevyloučil
významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000. Ze strany veřejnosti byla
v zákonné lhůtě doručena 2 vyjádření. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení
byly použity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Lhůta 20 dnů pro
zaslání vyjádření k oznámení koncepce uplynula dne 6. 6. 2021.
V uvedené lhůtě krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:
- Oddělení ochrany přírody, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a lesního
hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého
kraje;
- Olomouckého kraje – podáním ze dne 6. 6. 2021, č.j.: KUOK 63989/2021;
- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – podáním ze dne
31. 5. 2021, č.j.: KHSOC/28088/2021/PR/HOK;
- Statutárního
města
Přerova
–
podáním
ze
dne
3. 6. 2021,
č.j.:
MMPr/106897/2021/STAV/ZP/Ča;
- Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí – podáním
ze dne 3. 6. 2021, čj.: MMPr/106890/2021/STAV/ZP/Ča;
- Manželů Nohavicových – podáním ze dne 4. 6. 2021;
- Veřejnosti – podáním ze dne 8. 6. 2021 (datum odeslání 5. 6. 2021).
Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(zestručněno)
-

Oddělení lesnictví, oddělení vodního hospodářství, orgán ochrany ovzduší
a orgán odpadového hospodářství – bez připomínek.
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-

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Ve smyslu ustanovení § 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným správním orgánem podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí, má-li být
záměrem dotčena zemědělská půda o výměře přes 10 ha.
-

Orgán ochrany přírody

Krajský úřad, 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 (dále
zákona), ke koncepci „Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova“ vydává
toto stanovisko:
1) Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno
v samostatném stanovisku krajského úřadu, orgánu ochrany přírody, č. j. KUOK
34683/2021 ze dne 22. 4. 2021 pro žadatele PROCES – Centrum pro rozvoj obcí
a regionů, Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka. Významný vliv záměru na
lokalitu soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen.
2) Stanovisko k dotčení chráněných částí přírody, jejichž ochrana je v kompetenci
krajského úřadu: Naplňováním koncepce mohou být dotčena maloplošná zvláště
chráněná území nebo jejich ochranná pásma nebo skladebné části územního systému
ekologické stability nadregionální či regionální úrovně nebo biotopy zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů.
Odůvodnění:
Rozvojový dokument Statutárního města Přerova vytyčil střednědobé a dlouhodobé cíle
rozvoje města. Strategie v aktuálně projednávaném znění je zpracována v části analytické
a návrhové. Koncepce si vytkla globální cíle: zatraktivnit město pro obyvatele, vytvářet
vhodné podmínky pro podnikání, budovat udržitelnou dopravní a technickou infrastrukturu,
zabezpečit kvalitní dostupné bydlení a bezpečné prostředí pro život, podpořit rozvoj
školství a zajistit širokou nabídku sociálních a zdravotních služeb, zajistit atraktivní
nabídku sportovního a kulturního vyžití pro občany i návštěvníky, chránit životní prostředí
a reagovat na klimatické změny.
Zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny mohou být dotčeny
při naplňování cílů koncepce, při přípravě a realizaci konkrétních záměrů (hmotné povahy
a lokalizované v konkrétním území). Jednotlivé záměry vycházející z dané koncepce musí
být ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 posuzovány samostatně v souladu
s ustanovením §§ 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V územním obvodu statutárního města se nachází část evropsky významné lokality
Bečva - Žebračka CZ0714082. Tato lokalita zaujímá tok řeky Bečvy v úseku od Hranic
k Lipníku nad Bečvou a dále směrem po toku Strhance, na kterém se u Přerova rozkládá
lesní komplex Žebračka. Předmětem ochrany v evropsky významné lokalitě jsou dva typy
přírodních biotopů (dubohabřiny a smíšené lužní lesy) a tři evropsky významné druhy
živočichů kuňka ohnivá, hrouzek Kesslerův a velevrub tupý.
Orgán ochrany přírody učinil závěr, že nelze vyloučit, že některá navrhovaná opatření
svou věcnou povahou či umístěním ve spojitosti s jinými záměry mohou mít potenciál
způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany
výše uvedené lokality soustavy Natura 2000. Jedná se především o opatření v zájmu
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protipovodňové ochrany, budování technické a dopravní infrastruktury, sportovních aktivit,
umisťování tras sportovních závodů, volnočasových aktivit, urbanizaci bezprostředního
okolí evropsky významné lokality a s tím spojenými dalšími nároky a zátěžemi pro přírodní
prostředí, využití lesa Žebračka jako příměstské oblasti k rekreaci apod.
V územním obvodu statutárního města Přerova se nacházejí maloplošná zvláště chráněná
území – vedle národní přírodní rezervace Žebračka jako součásti evropsky významné
lokality Bečva - Žebračka, jsou to dále přírodní památka Na Popovickém kopci v k. ú.
Popovice u Přerova a přírodní památka Malé laguny v k. ú. Přerov, přičemž tato území
mohou být rovněž při naplňování koncepce konkrétními záměry dotčena. Podotýkáme, že
přes zvýšený důraz na ochranu životního prostředí, dochované kvality přírodního prostředí
a ochranu přírody, deklarované v předkládané koncepci i platném rozvojovém dokumentu
z aktuálního období, nejsou vždy principy v oblasti ochrany přírodního prostředí v daném
rozvojovém dokumentu respektovány. Např. v r. 2019 se uskutečnily s vědomím města
sportovní hromadné akce – závody Mamut Tour a Geroy v přírodních památkách Na
Popovickém kopci a Malé laguny, a to v nevhodném období (květen), bez ohledu na
ochranný režim území, v přírodní památce Na Popovickém kopci i mimo cesty, přes luční
pozemky (obě akce přímo na pozemcích ve vlastnictví statutárního města).
Olomoucký kraj
Koncepce není v rozporu s územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje –
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací, ani se
základním strategickým dokumentem kraje – Strategií rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje.
Závěr: Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Bez připomínek.
Závěr: Magistrát města Přerova nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Statutární město Přerov
Bez připomínek.
Závěr: Statutární město Přerov nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
KHS Olomouc (zestručněno)
Orgán ochrany veřejného zdraví nemá zásadní připomínky.
Závěr: KHS nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Manželé Nohavicovi a veřejnost (zestručněno)
Poukazují na nepravdivé a zároveň neúplné údaje kapitoly 1.4.7 Doprava – Veřejná
doprava v Analytické části koncepce. Upozorňují na nedostatečné řešení meziměstské
autobusové dopravy, která je v současné době nefunkční a nepropojuje obydlené místní
části Přerova (Předmostí, Vinary, Lýsky, Popovice, příp. Čekyně, Žeravice a Penčice)
s krajským městem Olomoucí, přičemž tyto místní části jsou počtem obyvatel významné
vzhledem k počtu potenciálně dojíždějících. Ve zmíněné části koncepce je uvedeno, že
„v rámci stanovených tarifních zón lze s platnou jízdenkou volně kombinovat dopravní
prostředky osobních, spěšných vlaků a vybraných rychlíků Českých drah a.s., vlaky
RegioJet, příměstské autobusy a MHD vybraných měst včetně Přerova.“ Dle došlých
vyjádření občanů z místních částí Přerova však není reálně možné využít chybějící spoje
autobusové dopravy do krajského města Olomouce při problematickém železničním
spojení.
Závěr: Vzhledem k tomu, že koncepce řeší mimo jiné i dopravní infrastrukturu statutárního
města Přerova, a tedy i dopravu jeho místních částí, krajský úřad požaduje v návrhu
koncepce zohlednit chybějící údaje o reálných možnostech napojení místních částí
statutárního města Přerova na krajské město Olomouc.
Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení jsou k nahlédnutí na
krajském
úřadě
nebo
v Informačním
systému
SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), pod kódem koncepce OLK025K.
Závěr:
Krajský úřad, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na podkladě zhodnocení
obsahu oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených, s přihlédnutím k charakteru,
kapacitě a umístění koncepce provedl krajský úřad v rámci kritérií uvedených v příloze č. 8
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení
§ 10d tohoto zákona a konstatuje, že
bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce
„Strategického plánu rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027“
na životní prostředí a veřejné zdraví dle 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.
Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027 je koncepcí,
naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, kdy současně orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv koncepce na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (dále jen „EVL“ a „PO“). Proto bylo podle ust.
§ 10d odst. 1 tohoto zákona provedeno zjišťovací řízení, s cílem upřesnění rozsahu
a obsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, přičemž
rozsah a obsah vyhodnocení je uveden následně.
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Předložená koncepce zahrnuje jak analytickou část, tak návrhovou část. Ačkoli oznámení
koncepce neobsahuje konkrétní investiční projekty, které by měly územní průmět, mohou
být s naplňováním koncepce, především z pohledu ochrany EVL a PO a dalších
hodnotných částí krajiny, spojena určitá rizika související s navrhovanými investicemi do
opatření v zájmu protipovodňové ochrany, budování technické a dopravní infrastruktury,
sportovních aktivit, umisťování tras sportovních závodů, volnočasových aktivit, urbanizaci
bezprostředního okolí evropsky významné lokality a s tím spojenými dalšími nároky
a zátěžemi pro přírodní prostředí, využití lesa Žebračka jako příměstské oblasti k rekreaci
apod. Mohlo by tak dojít k plošné aplikaci nežádoucích postupů v krajině. Z tohoto
hlediska může koncepce trvale či nevratně ovlivnit životní prostředí v dotčeném území.
V územním obvodu statutárního města se nacházejí maloplošná zvláště chráněná území –
vedle národní přírodní rezervace Žebračka jako součásti evropsky významné lokality
Bečva Žebračka, jsou to dále přírodní památka Na Popovickém kopci a přírodní památka
Malé laguny, jejichž území mohou být rovněž při naplňování koncepce dotčena.
Vzhledem k důležitosti a zranitelnosti oblasti, která by mohla být zasažena, se jedná
o koncepci, u níž příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem dle ustanovení § 45i
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučil významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost EVL a PO.
Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv na životní
prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení je nutno zpracovat v rámci základních zákonných požadavků daných
zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí
s přihlédnutím k došlým vyjádřením ke koncepci, ale také se zaměřením na další aspekty,
zejména:
-

Veškeré cíle, opatření a aktivity navrhované koncepcí je nutné vyhodnotit z hlediska
jejich potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Při případném návrhu
konkrétních investičních záměrů je třeba doporučit takovou lokalitu v dotčeném
území, která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění s ohledem na limity
využití území.

-

Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit ochranu přírody
a krajiny a ochranu veřejného zdraví.

- V případě, že budou v návrhu koncepce uvedeny či lokalizovány konkrétní investiční
záměry, požadujeme vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví,
a to včetně synergických a kumulativních vlivů. Dále požadujeme vyhodnotit, zda
a jak je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení dotčeného území
a přírodní hodnoty krajiny.
-

Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která
krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví náležitě vypořádat a akceptovaná
vyjádření zapracovat do návrhu koncepce a vyhodnocení SEA.
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Jelikož orgán ochrany přírody (Krajský úřad Olomouckého kraje) svým stanoviskem ze
dne 22. 4. 2021 pod č.j.: KUOK 34683/2021 dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny nevyloučil významný vliv na území EVL a PO, podléhá tato koncepce hodnocení
důsledků na EVL nebo PO podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. V hodnocení
požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný
záměr, bude mít významný negativní vliv na území EVL nebo PO.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku,
zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále
požadujeme určení pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých
podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř.
k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým
variantám.
Závěry z hodnocení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a případná zmírňující
opatření z něj vzešlá musí být reflektovány v závěrech vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků a existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet vyhotovení
návrhu koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
a to 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (nejlépe zaslané
datovou zprávou, případně dálkovým přístupem).
Vyhodnocení zhotoví osoba oprávněná ke zpracování vyhodnocení (posuzovatel) podle
§ 19 citovaného zákona. Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování
vyhodnocení a informovat o tom nejpozději s předáním návrhu koncepce podle § 10f
odst. 1 příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na své
úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je v souladu s tímto
ustanovením žádáme o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení.
Vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: m.zeidlerova@olkraj.cz.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetu na adrese Krajského úřadu
Olomouckého kraje na www.olkraj.cz, ve složce úřední deska, životní prostředí
a zemědělství – posuzování vlivů EIA - SEA a v Informačním systému SEA na
internetových stránkách CENIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod
kódem koncepce OLK025K.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová
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Rozdělovník k č.j.: KUOK 57438/2021
Předkladatel koncepce
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 00 Přerov
Zpracovatel oznámení koncepce
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Moravská 758/95
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Dotčené územní samosprávné celky
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 00 Přerov
Dotčené správní úřady
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b
790 00 Olomouc
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – RP Olomoucko
oddělení SCHKO Litovelské Pomoraví
Husova ul. 906/5
784 01 Litovel
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 74/6
779 11 Olomouc
ČIŽP OI Olomouc
Tovární 41
772 00 Olomouc
MŽP ČR, OVSS VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc
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Na vědomí
Povodí Moravy s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence
Vršovická 65
110 00 Praha 10
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