
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Č.J.: KUOK 77278/2017  V Olomouci dne 1. 8. 2017 
Sp. Zn.: KÚOK/73477/2017/OŽPZ/507 
Vyřizuje: Ing. Barbora Plainerová 
tel.: 585 508 602 
e-mail: b.plainerova@kr-olomoucky.cz 

Dle rozdělovníku 

 
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prosředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán udržitelné 
městské mobility města Přerova“. 
 
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 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 zasíláme oznámení koncepce 
„Plán udržitelné městské mobility města Přerova“ zpracované podle přílohy č. 7 cit. 
zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle 
§ 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Předkladatelem koncepce je v souladu s § 10c odst. 1 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí statutární město Přerov. 
 
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou statutární město Přerov 
a Olomoucký kraj. 
 
Do oznámení koncepce je možné nahlížet na Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí Magistrátu města Přerova a na Odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence.  
 
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 4 
citovaného zákona naleznete na www.kr-olomoucky.cz. Textová část oznámení je 
zpřístupněna na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_OLK017K. 
 
Stručná charakteristika koncepce: 
Plán mobility pro město Přerov je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit 
podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět  
ke zlepšení kvality života. 
 
K hlavním cílům plánu mobility patří: 

 Komplexně řešit dopravní dostupnost. 
 Zvýšit bezpečnost v dopravě. 
 Snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí. 
 Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží. 
 Zvýšit atraktivnost a kvalitu městského prostředí. 

 
Olomoucký kraj a statutární město Přerov (jako dotčené územní samosprávné celky) 
žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení koncepce  
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet, na úřední desce  
a na internetu. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 

http://www.kr-olomoucký.cz/
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Zároveň žádáme statutární město Přerov v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 
citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace 
příslušnému úřadu (informaci můžete zaslat také na e-mail: 
b.plainerova@kr-olomoucky.cz). 
 
Dále žádáme Olomoucký kraj a statutární město Přerov (jako dotčené územní 
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 10c odst. 3 cit. zákona  
o zaslání vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů 
ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné koncepci 
dále posuzovat podle citovaného zákona. V případě požadavku dalšího posuzování 
koncepce žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů 
koncepce na životní prostředí má být ve vyhodnocení kladen zvýšený důraz. 
 
Písemná vyjádření k oznámení koncepce podle § 10c odst. 3 cit. zákona může každý 
zaslat na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne 
zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 
 
 
 

 Otisk úředního razítka 
 
 
 

Mgr. Eva Hasníková 
zástupce vedoucího  

Odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 
 
Za správnost vyhodnocení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová 
 
 
Příloha: oznámení koncepce 
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Rozdělovník: 
 
Dotčené územní samosprávné celky 

 Olomoucký kraj  
 Statutární město Přerov 

 
Dotčené správní úřady 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  
 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 

34, 750 11 Přerov 2 
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 

75, 750 11 Přerov 
 ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc 
 AOPK ČR – RP Olomoucko, oddělení SCHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 

906/5, 784 01 Litovel 
 Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno 

 

Zpracovatel oznámení koncepce 
 ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., Švabinského 1749/19, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava 
 
Na vědomí 

 MŽP ČR, OVSS VIII, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc 
 MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10 
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