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1.

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
1. Název organizace:
Statutární město Přerov
2. IČ, bylo-li přiděleno
00301825
3. Sídlo (bydliště) a kontakty
Město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov 750 11
Tel.: 581 268 111, E-mail: posta@prerov.eu , http://www.prerov.eu
4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
Zástupce Ing. Jiří Lajtoch, primátor
v zastoupení Ing. Pavla Galy, vedoucího Odboru koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města
Přerova, na základě vnitřního předpisu č.4/2011 – Organizační řád, kterým se vymezují kompetence
Magistrátu města Přerova
Bratrská 34, 750 11 Přerov
Telefon: 581 268 601
Email: pavel.gala@prerov.eu
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2.

ÚDAJE O KONCEPCI

2.1

NÁZEV
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2.2

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 bude
představovat ucelenou koncepci usměrňující rozvoj města. Z hlediska obsahového je součástí strategického
plánu města situační analýza (profil města), na základě ní je následně formulována rozvojové vize, cíle
rozvoje, prioritní osy, priority a opatření k naplnění těchto priorit. Strategický plán bude jedním ze
základních dokumentů spoluvytvářejícím rozvoj města v následném období do roku 2020, v některých
dílčích oblastech pravděpodobně i delším.
Aktuálně je zpracována analytická část projektu (profil města) a probíhá zpracování návrhové části
koncepce. Analytická část zahrnuje zpracování profilu města postaveného na analýze prostředí a na ni
navazující SWOT analýzu.
Dále jsou navrženy prioritní osy a priority a předběžně v rámci pracovních skupin byla projednána také
opatření, jejichž realizace přispěje k naplnění těchto priorit. Níže uvádíme přehled těchto prioritních os,
priorit a opatření. Je zde nutno zdůraznit, že zejména u opatření může dojít k jejich dílčím doplněním.

2.2.1

Zaměření strategie – přehled prioritních os, priorit a opatření:

Prioritní osa 1: Ekonomický rozvoj a podpora podnikání, vč. oblasti cestovního ruchu
Priorita 1.1: Podpora podnikání
 Opatření 1.1.1: Příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám
 Opatření 1.1.2: Poskytování informačních a poradenských služeb pro rozvoj podnikání, podpora
partnerství a rozvoj spolupráce, podpora podnikatelských záměrů
 Opatření 1.1.3: Podpora inovační infrastruktury, transferu znalostí a technologií
Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu
 Opatření 1.2.1: Vznik nových zážitkových atraktivit, rozvoj a zatraktivnění stávajících turistických
cílů a produktů cestovního ruchu
 Opatření 1.2.2: Péče o historické dědictví města a jeho využití pro potřeby cestovního ruchu
 Opatření 1.2.3: Budování značky, marketingové aktivity a propagace města jako turistické destinace
 Opatření 1.2.4: Rozvoj zázemí a infrastruktury pro kongresovou a incentivní turistiku, zvyšování
standardu a komfortu ubytovacích a stravovacích služeb
 Opatření 1.2.5: Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu
Prioritní osa 2: Dopravní, technická a environmentální infrastruktura
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
 Opatření 2.1.1: Zajistit kvalitní, bezpečné a kapacitní dopravní napojení města na transevropskou
dopravní síť
 Opatření 2.1.2: Zlepšit dopravní prostupnost města pro všechny druhy dopravy na páteřní síti, zvýšit
bezpečnost silničního provozu, zklidňovat dopravu na ostatní síti, řešit dopravu v klidu
 Opatření 2.1.3: Rozvoj kombinované dopravy
 Opatření 2.1.4: Podpora bezmotorové dopravy
 Opatření 2.1.5: Rozvoj veřejné hromadné dopravy a dopravní obslužnosti
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Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury
 Opatření 2.2.1: Realizace protipovodňových opatření na území města
 Opatření 2.2.2: Budování a modernizace technické infrastruktury a zajištění čistoty města
 Opatření 2.2.3: Zlepšování systému nakládání s odpady
 Opatření 2.2.4: Ochrana a výsadby zeleně ve městě a v okolní krajině
 Opatření 2.2.5: Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů a kvality života
Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů
 Opatření 3.1.1: Rozvoj kvalitní a kapacitně dostačující sítě vzdělávacích institucí na území města
 Opatření 3.1.2: Podporovat soulad nabídky a poptávky na trhu práce
 Opatření 3.1.3: Podpora zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst se zaměřením na rizikové
skupiny na trhu práce
Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel
 Opatření 3.2.1: Rozšíření kapacity, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k
sociální inkluzi
 Opatření 3.2.2: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví
 Opatření 3.2.3: Prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zvýšení bezpečnosti obyvatel
města
 Opatření 3.2.4: Podpora integrovaného záchranného systému, zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof
Priorita 3.3: Atraktivita města pro život
 Opatření 3.3.1: Rozvoj bydlení
 Opatření 3.3.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství, včetně přilehlých budov
 Opatření 3.3.3: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
 Opatření 3.3.4: Podpora nabídky kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit na území
města, spolková činnost a občanské iniciativy
 Opatření 3.3.5: Efektivní a otevřená veřejná správa

2.3

CHARAKTER

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 je
střednědobým programem rozvoje na plánovací období 2014-2020 s možným přesahem do dalšího období.
Věnuje se vybraným rozvojovým (prioritním) oblastem života ve městě, které jsou považovány za klíčové
pro jeho další rozvoj v příštích letech. V těchto oblastech definuje strategický plán vize, cíle rozvoje, vhodné
strategie pro jejich naplnění a opatření. Strategický plán rovněž zohledňuje další koncepční a strategické
dokumenty na úrovni města a kraje.
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2.4

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ

Město Přerov se strategickým plánováním průběžně zabývá, což dokládá dlouhodobá snaha města o udržení
kontinuity strategického plánování. Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města
Přerova pro období 2014–2020 navazuje na původní dokument „Strategický plán ekonomického a územního
rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007–2013, jehož vytvoření probíhalo také za přispění
odborné a laické veřejnosti.
V souvislosti s negativním hospodářským a sociálním vývojem posledních let (zejména hospodářskou krizí
po roce 2008) a v návaznosti na přípravu nového programovacího období EU se vedení města rozhodlo
přistoupit k novému strategickému plánu.
Práce na aktualizaci strategického plánu byly zahájeny v červenci roku 2013 a jejich ukončení je plánováno
přibližně do druhé poloviny roku 2014. Jedním z cílů nového dokumentu je reflektovat změněnou
socioekonomickou situaci a z ní vyplývající důsledky pro strategický rozvoj města.
Stanovením priorit do roku 2020 a nastíněním vývoje jednotlivých oblastí reaguje město rovněž na přípravu
nového plánovacího období probíhající na národní i evropské úrovni, ve kterém bude kladen důraz na
provázanost a synergické působení intervencí v území.
Základní charakteristika města Přerova stejně jako Okresu Přerov (poloha, historie, rozloha, postavení v
sídelní struktuře, lidnatost, atd.) byla popsána ve Strategickém plánu ekonomického a územního rozvoje
statutárního města Přerova pro období 2007–2013. Zde se zaměříme na doplnění těchto informací, stejně
jako na nové skutečnosti, které nastaly po roce 2006 a mají významný dopad na územní struktury.

2.5

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ

Zpracování Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období
2014–2020 probíhá v následujících na sebe navazujících etapách:
•
•
•

Analytická část – zpracování profilu města
Návrhová část – návrh vize, priorit a opatření
Implementační část

Analytická část vychází z nejaktuálnějších dat, dotazníkového šetření mezi obyvateli a detailně popisuje
současný stav ve městě Přerově v jednotlivých oblastech rozvoje. Analytická část je zakončena SWOT
analýzou, která byla následně projednávána a schvalována v odborných pracovních skupinách. Tvoří tak
přirozený vstup do návrhové části.
Z analytické části vychází návrhová část, která definuje vizi rozvoje města, prioritní osy, priority a opatření.
Tyto jsou popsány výše.

2.6

HLAVNÍ CÍLE

Hlavním cílem aktualizace dokumentu je reflektovat změněnou socioekonomickou situaci a z ní vyplývající
důsledky pro strategický rozvoj města. Nezbytnou součástí koncepce dokumentu je připravit podmínky pro
využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2014–2020.
Cíle budou formulovány pro tyto rozvojové priority, kterými jsou:








Priorita 1.1: Podpora podnikání
Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury
Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel
Priorita 3.3: Atraktivita města pro život

Tyto priority a na ně navazující opatření jsou aktuálně ve fázi zpracování.
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2.7

PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ

Vzhledem k charakteru dokumentu je strategický plán rozvoje města zpracován pouze v jedné variantě.
Nicméně je třeba doplnit, že opatření, která budou jedním z hlavních výstupů strategického plánu, budou
moci být následně zpracovávána v různých variantách – pokud toto nastane, budou konkrétní projekty
vyplývající z opatření hodnotitelné v případě potřeby také v rámci procesu EIA.

2.8

VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020
navazuje svým zaměřením a prioritami na další strategické a koncepční dokumenty na místní úrovni a při
jeho tvorbě byla prověřována rovněž vazba na hlavní strategické dokumenty na evropské, národní a
regionální úrovni.
Analýza dokumentů byla provedena v rámci Analytické části, kdy byla důležitým zdrojem při získávání
relevantních vstupních informací. Pro analýzu byly využity následující základní informační zdroje:
•
•
•
•

strategické a legislativní dokumenty národního charakteru
strategické dokumenty Olomouckého kraje
aktuální relevantní strategické dokumenty statutárního města Přerov
další metodické a doporučující dokumenty

Konkrétně se jednalo o tyto dokumenty (uvedeny pouze nejdůležitější):
Dokumenty na národní a mezinárodní úrovni:
•
•
•
•
•
•

Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 - 2020
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Politika územního rozvoje ČR 2008
Aktuální pracovní verze operačních programů pro období 2014 - 2020
Strategie Evropa 2020
Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020

Strategické dokumenty Olomouckého kraje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje
Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje,
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje,
Koncepce rozvoje silniční sítě na území OK do roku 2010, s výhledem do roku 2013
Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje,
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje,
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje,
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji,
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy,
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje

Strategické dokumenty města Přerov
•
•
•

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 20072013
Územní plán města Přerova
Územní energetická koncepce Statutárního města Přerova
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Tyto dokumenty jsou využity jako podklad pro tvorbu koncepce. Současně budou hlavní výstupy z koncepce
v budoucnu zapracovány do některých z těchto dokumentů při jejich budoucí aktualizaci pro zajištění
vzájemného souladu. Důležitá je především vazba na územní plán města, v případě nadmístních záměrů
(např. dopravní) i na nadřazenou dokumentaci (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje).
Jedním z cílů je zajištění provázání koncepce s operačními programy pro období 2014 až 2020, což je
důležitou podmínkou pro zajištění financí pro budoucí realizaci opatření obsažených v koncepci. Aktuální
pracovní verze těchto dokumentů jsou vyvěšeny na webových stránkách příslušných ministerstev, vazba
bude řešena v rámci návrhové části.
V současné době, kdy konkrétní opatření budou ještě řešena, nelze určit kumulativní vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví. Toto bude předmětem řešení v případě potřeby v rámci samotného vyhodnocení
koncepce.

2.9

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ

Předpokládaný termín dokončení koncepce je říjen roku 2014.

2.10 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Koncepce je předkládána na návrhové období 2014-2020. Dá se předpokládat, že bude obsahovat i opatření
dlouhodobějšího charakteru, které budou toto období přesahovat.

2.11 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 bude
schvalován Zastupitelstvem města Přerova.
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3.

ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ

3.1

VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Koncepce se zabývá územím města Přerova. To se nachází na střední Moravě na řece Bečvě přibližně 20 km
jihovýchodně od Olomouce. V nomenklatuře Českého statistického úřadu jsou vedeny pod číslem obce
CISOB 511382.

3.2

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT
KONCEPCÍ OVLIVNĚNY

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 je
prioritně zaměřen na oblast samotného města Přerov. Vzhledem k charakteru města jako správního centra
okresu a SO ORP Přerov se však koncepce nebude dotýkat pouze samotného města, ale její výstupy budou
nepřímo ovlivňovat i jeho širší okolí.

3.3

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

3.3.1
3.3.1.1

Příroda, krajina a zeleň
Chráněná území a Natura 2000

Na území města Přerova se nachází evropsky významná lokalita Bečva – Žebračka, která se částečně
překrývá s národní přírodní rezervací Žebračka. Dále se zde nachází přírodní památka Malé laguny a
přírodní památka Na Popovickém kopci. Základní informace o těchto lokalitách uvádíme níže:

3.3.1.1.1 Natura 2000 - Evropsky významná lokalita Bečva - Žebračka
Soustava Natura 2000 se skládá z ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Na území města Přerova se
nachází evropsky významná lokalita (EVL) Bečva – Žebračka. EVL o rozloze 288 ha představuje tok řeky
Bečvy od Hranic na Moravě po severovýchodní okraj Přerova se zachovalými komplexy převážně lužních
lesů v nivě řeky Bečvy, několik kilometrů dlouhý náhon Strhanec mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem a
NPR Žebračka.
Zásadní negativní vliv na celou lokalitu má z hlediska ochrany přírody regulace řeky Bečvy. Odvodnění má
za následek absenci přirozených pravidelných povodní a pokles hladiny podzemní vody. Celkové narušení
vodního režimu včetně znečištění vody klíčově ovlivňují zhoršený stav lužních lesů.
Lesní porosty jsou do značné míry pozměněny lesním hospodařením, stanovištně nevhodné jsou především
výsadby smrku, místy se vyskytují i porosty akátu. Hlavně podél vodních toků je častý výskyt invazních
druhů: slunečnice topinambur, netýkavka žláznatá, zlatobýl obrovský, křídlatka japonská a křídlatka česká.
Vitalita lesního porostu v jihozápadní části je značně narušena stagnující vodou (pravděpodobně jako
následek blízké výstavby obchodního domu v nedávné minulosti). V jihovýchodní části lesa dochází k
zvýšené zátěži porostů vzhledem k navazující zahrádkářské kolonii. Vysoká návštěvnost má negativní dopad
na zdejší rostlinná společenstva.
Území může dle informací uvedených na mapovém portálu www.natura2000.cz pomoci revitalizace řeky
Bečvy v daném úseku, zvýšení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku v Bečvě pod oseckým jezem
alespoň na úroveň Q355 za současného zachování asanačního průtoku ve Strhanci. V souladu se schváleným
Plánem péče pro NPR Žebračka je žádoucí hospodařit v lesních porostech s cílem dosáhnout dřevinné
skladby se zastoupením výhradně původních druhů dřevin a obnovit přirozenou prostorovou a věkovou
strukturu těchto porostů. Dále je nutné udržovat stav býložravé zvěře v takovém počtu, aby bylo umožněno
úspěšné odrůstání přirozeného zmlazení všech zastoupených původních druhů dřevin.
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3.3.1.1.2 Národní přírodní rezervace Žebračka
Národní přírodní rezervace Žebračka byla původně vyhlášena dne 04. 06. 1949 a patří mezi nejstarší
rezervace v regionu. Její rozloha je 228 ha a NPR byla nově vyhlášena k 01. 11.2007.
Rezervace je rozdělena silnicí Přerov-Prosenice na dvě téměř stejně velké části. Severovýchodní částí NPR
protéká umělý vodní tok - mlýnský a elektrárenský náhon Strhanec, který za dobu své existence již získal
přírodě blízký charakter. NPR Žebračka spolu s tokem Strhanec je ekologicky významnou lokalitou soustavy
NATURA 2000 – viz výše (EVL Bečva – Žebračka). NPR Žebračka je dále skladebnou částí územního
systému ekologické stability, ve kterém plní funkci biocentra regionálního významu navázaného na
nadregionální biokoridor řeky Bečvy. Vodní režim je ovlivněn především režimem řeky Bečvy. Tok Bečvy
je však od počátku minulého století výrazně regulován, koryto bylo napřímeno, hladina vody v korytě je
zaklesnutá ve vlastních náplavech. Při okrajích porostu se místy projevuje šíření invazních druhů rostlin,
zejména křídlatky.
Území rezervace bezprostředně navazuje na území města Přerova a slouží současně jako příměstský les pro
obyvatele města. Prostor NPR a blízkého městského parku Michalova je tradiční klidovou zónou města
Přerova, využívanou zejména v jarních měsících místními občany k vycházkám do přírody.

3.3.1.1.3 Přírodní památka Malé laguny
Důvodem ochrany přírodní památky Malé laguny je vodní a mokřadní biotop v příměstské krajině, refugium
vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů. Území bylo do roku 2007 součástí Národní přírodní
rezervace Žebračka a jejího ochranného pásma. Od r. 2008 je samostatnou přírodní památkou.
V 70. letech 20. století byla jihovýchodní část NPR Žebračka postupně odlesněna a zcela přeměněna
intenzívní těžbou nerostných surovin a následnými stavebními úpravami. V roce 1979, po ukončení těžby
štěrkopísků, byla největší vzniklá vodní plocha, tzv. Velká laguna, upravena a využívána jako přírodní
koupaliště. Západní část s menšími vodními plochami vznikla později a byla ponechána samovolnému
vývoji. Vzniklé terénní deprese byly zaplaveny a došlo k iniciaci biologické sukcese území. Na základě výše
uvedeného bylo území vyčleněno z národní přírodní rezervace Žebračka.
Blízkost města Přerova sebou přináší řadu výhod pro jeho využití (naučná stezka, studijní plocha) i řadu
negativ, jako jsou např. rušení hnízdícího ptactva, nepovolené zakládání drobných skládek, odhazování
odpadků nebo tlak na využití pro rybolov, což se projevuje nevhodným složením rybích obsádek, úbytkem
žádoucí struktury zooplanktonu, bentosu, likvidací vývojových stádií obojživelníků, nepovoleným
zakládáním ohnišť apod. Dosavadní vývoj se projevil i výskytem geograficky nepůvodních druhů dřevin i
bylin.

3.3.1.1.4 Přírodní památka Na Popovickém kopci
Přírodní památka Na Popovickém kopci byla vyhlášena dne 11. 05. 1949 a patří mezi nejstarší rezervace v
regionu. Její celková rozloha činí 3,3 ha. Leží ve vrcholové části jižně orientovaného úbočí Čekyňského
kopce asi 2 km severně od města Přerova.
Západní část území byla dotčena těžbou pískovce a písku, následným zavezením lomu a nedokončenou
rekultivací plochy, což mělo spolu s upuštěním od jakékoli údržby za následek osídlení plochy ruderálními a
expanzivními druhy dřevin i bylin (trnovník akát, třtina křovištní).
Cílem ochrany přírodní památky je stabilizovat a uchovat stávající plochy dochovaných přirozených
rostlinných a živočišných xerotermních společenstev a cílenými zásahy a opatřeními umožnit rozšíření
těchto druhů na všechny plochy památky s odpovídajícími stanovištními podmínkami.

3.3.1.2

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vymezován na základě zákona o ochraně přírody a krajiny.
Představuje vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů.
ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části
krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní (lokální),
regionální a nadregionální. Na území města Přerova se nachází všechny tři úrovně ÚSES.
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Nadregionální úroveň územního systému ekologické stability je v území zastoupena nadregionálním
biokoridorem K143, který je veden podél vodního toku řeky Bečvy. Do trasy os nadregionálního biokoridoru
K 143 jsou vložena tři biocentra lokálních parametrů a jedno biocentrum v parametrech regionálních.
Regionální a lokální úroveň ÚSES vhodně doplňují nadregionální ÚSES a mají přesah do okolních obcí.
Územní systém ekologické stability je doplněn interakčními prvky. Interakční prvky jsou v území navrženy
plošně a liniově jako vegetační pásy podél cest (většinou stromořadí), podél odvodňovacích příkopů nebo na
protierozních mezích. Interakční prvky nejsou navrženy na všech potenciálně možných plochách, ale pouze
na některých.
Krajinná zeleň tvoří přirozený rámec města a jeho místních částí. Z přírodního hlediska významnými prvky
jsou plochy remízků a náletové zeleně, umožňující život celé řadě rostlinných i živočišných druhů a jejich
migraci, která byla v minulosti následkem scelování pozemků a chemizace zemědělství značně narušena.
Problémem při realizaci ÚSES, interakčních prvků a další zeleně jsou často vlastnické vztahy, kdy tyto
plochy jsou navrženy na soukromých pozemcích. Velký potenciál je v komplexních pozemkových úpravách
(KPÚ), které byly doposud realizovány pouze v k.ú. Újezdec. Zpracování komplexních pozemkových úprav
je velice významným předpokladem pro realizaci prvků ÚSES v krajině.
Z hlediska ekologické stability je území města Přerova ekologicky nestabilní. Koeficient ekologické stability
je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních (lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné
sady, rybníky, ostatní vodní, plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy) a nestabilních (orná
půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy) krajinotvorných prvků ve zkoumaném území.
Město Přerov představuje nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur. Tento stav
je zcela srovnatelný s okolními městy. Je to dáno intenzívním využíváním území, velkým podílem
zastavěných ploch a orné půdy.

3.3.1.3

Významné krajinné prvky

Zeleň ve městech, ve volné krajině i v lesích je pro svou nenahraditelnou ekologickou, hygienickou i
estetickou funkci chráněna řadou právních předpisů. Kromě zvláště chráněných částí přírody je v Přerově
registrováno pět významných krajinných prvků, což jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Jsou to:






městský park Michalov v k.ú. Přerov,
vápencové zmoly v k.ú. Žeravice,
Malá lipová v k.ú. Žeravice,
Skalice v k.ú. Žeravice
unikátní exemplář břečťanu popínavého v k.ú. Přerov.

Mimo registrované významné krajinné prvky se v území nacházejí i další významné krajinné prvky ze
zákona, jako jsou lesy, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by
mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

3.3.1.4

Veřejná zeleň

Statutární město Přerov má přibližně 148 ha ploch veřejné zeleně. Sem patří především městské parky, zeleň
podél komunikací, na sídlištích a další sadovnicky upravené veřejně přístupné plochy. Na převážné většině
veřejné zeleně, včetně největšího městského parku Michalov a zeleně v místních částech, provádějí správu a
údržbu Technické služby města Přerova, s.r.o. (TSMP, s.r.o.)
Dle územně analytických podkladů jsou jako přírodní hodnoty vymezeny také aleje patřící k výrazným
krajinotvorným prvkům území, a to jak volné krajiny, tak zastavěného území. Dále mezi ně patří solitéry, tj.
vzrostlá zeleň utvářející obraz a charakter území. Zvláštní ochrany ve smyslu zákona o ochraně přírody
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požívají na území města také dva památné stromy - jasan ztepilý na ul. Šrobárova, a líska turecká na nábřeží
Rudolfa Lukaštíka.
Dalšími zdaleka ne tak významné lokality menších parkově upravených ploch jsou plochy jižně od Meopty,
park v Újezdci při ulici 9. května, park v Újezdci při ulici U spojů, parková plocha v Předmostí, menší
parková plocha v Popovicích a menší parkově upravené plochy v Čekyni.
Dílčím problémem je špatná kvalita veřejné zeleně, její nedostatečná údržba a obnova. Kvalitní zeleň by
mohla do určité míry kompenzovat její permanentní úbytek. Dle sdělení odboru životního prostředí dochází
občas k neodborným zásahům do zeleně, anebo k poškození mladých výsadeb při sekání trávy. Tyto zásahy
mohou vést poranění až úhynu některých vysazených stromů.

3.3.1.5

Péče o živočichy

Poradenskou činnost v oblasti péče o živočichy poskytovaly stanice BIOS (součást Střediska volného času
Atlas a BIOS) a ornitologická stanice ORNIS (oddělení Muzea Komenského v Přerově). Právě ve společném
areálu obou stanic na ulici Bezručově vzniklo za finanční podpory Statutárního města Přerova nové
Středisko environmentální výchovy (SEV), jehož součástí je od léta 2008 i záchranná stanice pro
handicapovaná zvířata, která zajišťuje poskytnutí prvotní odborné pomoci postiženým živočichům a jejich
předání do nejbližšího záchranného zařízení. Provozovatelem stanice je Muzeum Komenského v Přerově.
Pro zatoulané psy a kočky existuje městský útulek pro zvířata s celotýdenním provozem a kapacitou
přibližně 20 psů a 20 koček. Provozovatelem jsou Technické služby města Přerova.

3.3.2
3.3.2.1

Ovzduší a hlukové znečištění
Kvalita ovzduší

Pro samotné město Přerov jsou charakteristické typické projevy městského klimatu. Vzhledem k tomu, že
charakter klimatu města Přerov je z velké části ovlivněn urbanizovanými plochami, jsou zde vhodné
předpoklady pro častější výskyt kondenzačních jevů (zejména mlh). Město a jeho okolí mají vliv rovněž na
charakter proudění v mezní vrstvě atmosféry (vznik maloplošných větrných vírů) a na rozptyl znečišťujících
látek v ovzduší.
Větrné poměry jsou do značné míry ovlivněny tvary reliéfu, jmenovitě Moravskou branou a
Hornomoravským úvalem, které způsobují, že kromě větrů západních jsou výrazně zastoupeny i větry jižní a
severovýchodní. Poměrně značně je zastoupeno i bezvětří, což zejména v okolí Přerova znamená omezení
provětrávání a tím kumulaci emisí.
Stav ovzduší města Přerova nepřetržitě monitoruje automatické monitorovacích zařízení - stanice Českého
hydrometeorologického ústavu - městská stanice „Přerov“. Jsou překračovány imisní limity pro roční
koncentraci benzo(a)pyrenu a průměrné denní koncentrace prachových částic frakce PM10. Z důvodu
zvýšených koncentrací PM10 spadá dlouhodobě území města a okolí do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
OZKO. Od roku 2011 je rozšířeno měření prašného spadu nad rámec automatického monitoringu ČHMÚ o
jednu lokalitu na celkem 6. Jedná se o Čekyni, důvodem je monitorování vlivu provozu Cross areny (Rokle)
na prašný spad.
U dalších znečišťujících látek (oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý apod.) imisní limity překračovány
nejsou.
Hlavní informace o kvalitě ovzduší na území města Přerova v období 2007-2012 z hlediska polétavého
prachu jsou uvedeny v následující tabulce a grafu. Zcela jednoznačně jsou patrné zvýšené koncentrace
v zimních měsících, především od prosince do února. Roční imisní limit pro polétavý prach není
překračován.

14

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020

Tabulka č. 3.3.1: Měsíční průměry polétavého prachu PM10 vypočtené z denních průměrů
v letech 2007–2012 v Přerově (µg/m3)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

21,3

34,6

41,1

31,7

27,5

24,4

23,6

26,6

25,6

40

33

35,5

Roční
průměr
30,4

2008

35,6

40,7

24

26,5

24,4

24,7

23,2

21,3

25,4

36,2

34,7

37,2

29,5

2009

70,3

30,8

26,1

37,4

20,7

17,9

21,9

26,1

31,6

26,1

30,1

40,2

31,6

2010

82,8

55,2

32,5

26,5

17,4

20,1

23,4

20

21,8

40

28

49,7

34,8

2011

38,4

56,4

40,2

26,3

21,3

19,2

16,8

22,9

24,4

34,1

61,7

24,7

32,2

2012

35,6

58,7

35,2

20,9

22

19

22,8

23,4

22,5

26,5

37,5

46,3

30,9

2007

58,5

98,7

207,4

65,3

85,2

45,3

60,1

37,8

56,1

75,9

109,6

71,3

x

2008

104,3

97,5

78

87,2

45,5

37,8

40

35

43,3

75

88,3

131,6

x

2009

180,5

70,8

77,9

66,9

36,3

39,6

40,3

47,5

57,1

61,3

57,8

159,7

x

2010

272

187,9

80,2

44,1

31,4

39,3

39,7

36,2

37,4

79

92,6

113,7

x

2011

137,7

113,4

96,8

41,6

34,2

35,4

27,7

48

46,2

94

169,7

96

x

2012

168

164,7

62,4

37,2

35

36,1

40,6

45,3

39,7

59,6

99,5

119,8

x

Rok / Měsíc

Průměrná
koncentrace

Max.
koncentrace

Zdroj: ČHMÚ

Obrázek č. 3.3.1: Měsíční průměry polétavého prachu PM10 vypočtené z denních průměrů
v letech 2007–2012 v Přerově (µg/m3)

Zdroj: ČHMÚ

Není však dodržován imisní limit pro denní koncentrace polétavého prachu (35 překročení za rok – denní
imisní limit 50 µg/m3). S výjimkou roku 2008 byl tento imisní limit překročen ve všech ostatních letech –
nejhorší byla situace v roce 2010, kdy došlo k překročení celkem 61krát. Nutno dodat, že tento imisní limit
byl překročen i v zatím nedokončeném roce 2013.

Tabulka č. 3.3.2: Počet překročení denního imisního limitu (50 µg/m3) v letech 2007–2012
v Přerově
Rok / Měsíc
2007
Počet

1
3

2
7

3
6

4
2

5
2

6
0

15

7
1

8
0

9
1

10
9

11
6

12
7

Celkem
44
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Rok / Měsíc
překročení
2008
denního
2009
imisního
2010
limitu
3
(50 µg/m )
2011

1
6

2
7

3
2

4
1

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
5

11
6

12
5

Celkem
26

20

4

2

5

0

0

0

0

1

3

2

6

43

19

13

4

0

0

0

0

0

0

7

3

15

62

7

16

6

0

0

0

0

0

0

5

13

2

50

2012

5

14

4

0

0

0

0

0

0

2

6

8

39

Zdroj: ČHMÚ

Ačkoliv se situace zdá špatná, je srovnatelná se situací v jiných okolních městech, kde také dochází
k překračování imisních limitů. Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší byla za rok 2011 vymezena na většině
území Moravskoslezského kraje, na velké části Olomouckého kraje s výjimkou horských a podhorských
oblastí a také velké části sousedního Zlínského kraje. Významný je vliv zdrojů z Ostravska a Polska.
Kvalita ovzduší na Přerovsku je dána poměrně značným počtem inverzních dnů v roce. Negativní vliv na
ovzduší mají zejména emise z průmyslu (teplárenský, chemický, strojírenský a potravinářský) a emise z
dopravy (blízkost silnic I/55 a I/47). Jednotlivé domácnosti jsou nejvíce vytápěny zemním plynem a velká
část města je zásobena tepelnou energií z rozvodů CZT provozovaných firmou Dalkia ČR, a.s. Teplárna
Přerov. Nejvyšší koncentrace škodlivých látek v ovzduší jsou zaznamenávány při špatných rozptylových a
povětrnostních podmínkách a v chladnější polovině roku, a to téměř bezvýhradně v případě proudění od
severovýchodu, tzn. od Ostravska a z Polska.
Největšími průmyslovými zdroji tuhých znečišťujících látek v Přerově jsou firmy PRECHEZA a.s., Dalkia
ČR, a.s. Teplárna Přerov a Metso Minerals, s.r.o. Přehled o množství vypouštěných emisí z těchto zdrojů je
uveden v následující tabulce. Z přehledu je patrné, že od roku 2007 je množství vypouštěných emisí u
prvních dvou zdrojů přibližně stejné, kdežto u společnosti Metso Minerals, s.r.o. toto množství klesá.

Tabulka č. 3.3.3: Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek (prachu) u největších znečišťovatelů v
letech 2007–2012 (v t/rok)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PRECHEZA a.s.
13,14
15,60
18,38
12,64
14,54
12,53

Dalkia ČR, a.s.
3,53
4,02
3,06
2,69
3,66
4,50

Metso Minerals, s.r.o.
10,01
9,00
6,11
5,36
5,52
3,60

Celkem
26,68
28,62
27,55
20,69
23,72
20,63

Zdroj: Životní prostředí a památková péče v roce 2012

Postupně probíhá ekologizace vytápění individuálních bytových jednotek. Přechod z vytápění pevnými
palivy na zemní plyn v nebytových objektech ve vlastnictví města je z převážné části dokončen.
S oblastí ochrany ovzduší souvisí také energetika. V této oblasti bylo v předchozích letech realizováno
několik dílčích opatření. Byly provedeny energetické audity u školských zařízení ve vlastnictví města a na
jejich základě byl sestaven harmonogram odstraňování zjištěných nedostatků realizací požadovaných
opatření spočívajících především v zateplení obvodových stěn, stropů, podlahy, výměně stávajících oken,
dveří apod. Bylo provedeno zateplení objektů několika ZŠ a MŠ a dalších budov.

3.3.2.2

Hlukové znečištění

Hluk je významným faktorem ovlivňujícím hygienickou nezávadnost životního prostředí, ale také zdraví a
pohodu obyvatelstva. Hlavním zdrojem hlukové zátěže venkovního prostoru na území města je v současné
době pozemní doprava, a to především doprava silniční a železniční. Hygienický limit hluku z pozemní
dopravy v chráněném venkovním prostoru je v současné době obecně dán ekvivalentní hladinou akustického
tlaku v hodnotě 60 dB pro denní dobu (tj. 6.00 – 22.00 hod.) a 50 dB (resp. 55 dB v případě hluku ze
železniční dopravy) pro noční dobu (tj. 22.00 – 6.00 hod.).
Hygienické limity hluku na území města Přerov jsou překračovány především podél hlavních dopravních
tahů (silnice I/55, ul. Komenského, Tržní, Velké Novosady, Palackého, Velká dlážka) a podél železnice. Na
16
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ulici Velké Novosady a tržní dosahuje intenzita dopravy dle sčítání z roku 2010 hodnot přes 18 000
automobilů denně, na ulici Palackého to je přes 13 000 automobilů denně a na ulici Velká dlážka přes 11
automobilů denně. Dle Strategické hlukové mapy ČR dosahuje hluková zátěž v bezprostřední blízkosti
silnice I/55 přes 80 dB, v širším okolí silnice přes 65 dB.

Obrázek č. 3.3.2: Výřez ze strategické hlukové mapy silnic v Přerově (2006)

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Intenzita hluku dosahuje v blízkosti železnice dle Strategické hlukové mapy železnic – úsek Olomouc –
Přerov - přes 70 dB. Železniční doprava je zdrojem hluku, který lze jen velmi obtížně omezit. V severní části
města je trať vedena na náspu a tato skutečnost neumožňuje jednoduché a účinné snížení hlukové hladiny.
Ve střední a jižní části města prochází trať převážně průmyslovými zónami, kde požadavky na omezení
hluku nejsou tak vysoké. V rámci rekonstrukce železniční stanice Přerov byla vypracována hluková studie,
podle které budou následně realizována protihluková opatření (protihlukové stěny a individuální
protihluková opatření – výměny oken).
Dalším významnějším zdrojem nadměrného hluku pro chráněný venkovní prostor je letiště v Bochoři. Pro
letiště bylo vyhlášeno ochranné hlukové pásmo včetně režimů tak, aby hlukové limity nebyly překračovány.
Plošné posouzení hluku na místních komunikacích se neprovádí.

3.3.3
3.3.3.1

Voda a vodní hospodářství
Hydrologické poměry

Území města Přerova náleží do úmoří Černého moře. Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím městem
Přerov, v délce cca 9,3 km, je řeka Bečva. Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec, který začíná u
manipulačního stavidla na jezu v Oseku nad Bečvou a vlévá se zpět do Bečvy ve dvou místech - u bývalého
Kryškova mlýna (dnes Sportovní centrum) a za areálem společnosti PRECHEZA. Správcem obou těchto
významných toků je Povodí Moravy, s.p. Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká potok Svodnice a
Penčicemi, Čekyní a Žeravicemi potok Olešnice.
Bečva vtéká do řeky Moravy jako její největší levobřežní přítok. Délka toku řeky Bečvy dosahuje přibližně
61,5 km a plocha povodí dosahuje cca 1 620 km2. Jelikož řeka svádí vodu z území silně zalesněného
(Beskydska, přítoky též z Oderska), z míst bohatých na dešťové srážky, významně ovlivňuje vodní režim na
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středním a dokonce i na dolním toku Moravy. Šířka Bečvy na Přerovsku je na většině míst 35 až 45 metrů.
Nejvíce vody mívá v březnu, nejméně v září.
Západně od trati Břeclav-Přerov na území města prochází hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Kvartér řeky Moravy.
Dle Plánu oblasti povodí Moravy je stav vodního toku, respektive povodí, z hlediska ekologického stavu
vyhovující, z hlediska chemického stavu je potenciálně nevyhovující. Největším zdrojem znečištění
odpadních vod na území města Přerova je čistírna odpadních vod v Henčlově, významné množství
odpadních vod vypouští také Precheza Přerov. Další znečišťovatelé vod tvoří řádově menší podíl. Největšími
odběrateli povrchových vod jsou průmyslové podniky (především Precheza Přerov).

Tabulka č. 3.3.4: Zařazení vodního toku Bečvy z hlediska kvality vody
Tok
Bečva

Profil
Dluhonice

Třída jakosti
III

Charakteristika
Znečištěná voda

Zdroj: Kvalita povrchových vod v České republice a její vývoj

3.3.3.2

Problematika povodní

V minulosti se Bečva vinula územím v četných zákrutech a meandrech. V místech dnešního městského
rybníku tvořila velký oblouk, který byl napřímen v 2. pol. 19. století (v místě oblouku došlo při povodni 7.
července 1997 k protržení hráze). Řeka měla také četná vedlejší, slepá a mrtvá ramena, která se při
povodních naplnila a pojala část přívalové vlny. V letech 1893–1903 proběhla na Bečvě první etapa
regulačních prací, a to po celé její délce. Na vybraných úsecích došlo k napřímení toku, svedení řeky do
jednoho koryta a vyrovnání spádu dna. Další úpravy probíhaly v letech 1904–1933 .
Problematická je ochrana před přívalovými dešti, které způsobují v závislosti na svahovitosti, druhu
pěstované kultury a způsobu obdělávání půdy erozi. Voda pak odnáší půdu ve formě bahna do zástavby obcí,
čímž dochází k poškozování majetku a především ke snížení ztráty úrodnosti zemědělské půdy. Tento
problém je zmiňován např. v místních částech Žeravice, Újezdec a Čekyně.
Na území města je stanoveno záplavové území pro řeku Bečvu, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem
Olomouckého kraje. Také je pro řeku na území města stanovena a vyhlášena aktivní zóna záplavového
území. Záplavové území bylo vyhlášeno na základě výpočtu průběhu hladin Q5, Q20 a Q100. Hranice záplav
Q100 je vyznačena např. ve výkresové části územního plánu města, dostupné jsou i jinde.
Město Přerov, se zástavbou na obou březích, je kritickým místem pro převedení povodňových průtoků.
Komplexní ochranu před povodněmi podél řeky Bečvy připravuje státní podnik Povodí Moravy. Připravuje
se celkem čtyřiadvacet protipovodňových opatření, které začnou být realizovány v letech 2013 až 2015 na
čtyřiceti kilometrech toku Bečvy od soutoku s Moravou až po lokalitu poldru Teplice. Jedná se o technická
opatření pro zvýšení kapacity koryta toku či některých jezů, které doplní v nezastavěných oblastech tzv.
přírodě blízká protipovodňová opatření. Ochranu před kulminačním průtokem 950 m3, tj. povodně z roku
1997, by měl zajistit poldr Teplice. Realizace těchto opatření by ve střednědobém horizontu měla zajistit
ochranu města Přerova před povodněmi.
V rámci vodních toků zajišťuje pravidelnou údržbu Povodí Moravy, s.p. provoz Přerov. V rámci oprav
povodňových škod z května roku 2010 byla realizována řada opatření jako kácení porostů v korytě toku,
sanace břehových nátrží, zkapacitnění koryta a další.

3.3.4

Odpady

Nakládání s odpady je řízeno podle platných právních předpisů o nakládání s komunálním odpadem. Svoz je
zajišťován společností Technické služby města Přerov, které zároveň pokrývají technické služby na většině
územního obvodu ORP Přerov. Zakladatelem společnosti a jejím 100 % vlastníkem je město Přerov.
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V oblasti svozu komunálního odpadu města Přerov funguje jedna dotřiďovací linka sloužící pro dotřiďování
papíru, skla a plastu a je spravována TS Přerov. Ve spádové oblasti Přerova je rovněž dostatečná skládková
kapacita pokrývající současné nároky a potřeby.
Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2012 cca 341,6 kg komunálního odpadu. Produkce odpadů
rozdělená na jednotlivé složky v letech 2007–2012 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka č. 3.3.5: Množství jednotlivých složek komunálního odpadu v letech 2007–2012 (t/rok)
Rok
Papír
Sklo
PET
Kovy Oděvy
3249,0 424,0
193,9
2007
3161,0 456,7
231,0
2008
1739,0 383,0
277,5
2009
1553,0 438,0
286,2
2010
1612,0 454,6
241,6
841,0
89,9
2011
1368,0 419,3
220,0
1,7
88,7
2012
Zdroj: Životní prostředí a památková péče v r. 2012

Pneu
9,8
3,3
5,0
1,7
16,8
10,5

Nebezpečný
21,0
9,5
11,7
13,6
11,6
15,6

Objemný
2238,0
2349,0
2543,0
2595,3
2651,0
2674,0

Zbytkový
12099,0
12567,0
11172,0
11298,0
11202,0
10502,8

Celkem
18 234,7
18 778,0
16 131,0
16 185,8
17 120,5
15 300,6

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem jsou Technické služby města Přerova, s.r.o.
Součástí tohoto systému jsou:
 veřejně přístupná stanoviště a odpadové nádoby:
 stanoviště na tříděný odpad (papír, sklo, směsné plasty a nápojové kartony)
 stanoviště na směsný (zbytkový) komunální odpad
 stanoviště pro velkoobjemové kontejnery na objemný odpad z domácností (rozmístění 2x
ročně - jaro, podzim)
 stanoviště pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkářských osadách (rozmístění 2x ročně jaro, podzim)
 stanoviště pro pytlový sběr komunálního odpadu v rekreačních oblastech v období od 1. dubna
do 30. listopadu
 stanoviště v místních částech Přerov III-XIII pro mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu (svozové vozidlo 2x ročně - jaro, podzim)
 skládka komunálního odpadu v Přerově-Žeravicích, která slouží k ukládání komunálního odpadu
nejen z území města Přerova, ale i z okolních obcí,
 dotříďovací linka v Přerově-Žeravicích, která slouží k dotřídění využitelných složek komunálního
odpadu, jako jsou papír, sklo, plasty, nápojové kartony,
 sběrný dvůr v areálu Technických služeb určený k odkládání nebezpečných složek komunálního
odpadu. Nebezpečné odpady zde mohou odkládat rovněž právnické osoby a podnikatelé podnikající
na území města Přerova a produkující nebezpečný odpad charakteru vytříděného komunálního
odpadu, a to po uzavření dohody s městem prostřednictvím TSMPr. Pro občany částí Přerov III-XIII
je zabezpečován dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu. Sběrný dvůr rovněž slouží jako místo zpětného odběru výrobků elektrozařízení, zářivek a výbojek, monočlánků a baterií. Připravuje se realizace dalšího sběrného
dvora, který by měl fungovat od roku 2014 v bývalých kasárnách.
Kromě zařízení provozovaných Technickými službami města Přerova, s.r.o. jsou na území města
provozována soukromými subjekty zařízení na recyklaci stavebních odpadů:
•
•

Recyklační závod v Přerově-Lověšicích, provozovatel RESTA DAKON, s.r.o. (např. stavební
odpad).
Recyklační dvůr Žernavá v Přerově-Předmostí, provozovatel Koop Agro FM, s.r.o. (stavební odpad).

Skládka Žeravice má dostatečnou kapacita včetně možnosti rozšíření, což při současné úrovni skládkování
vydrží cca do roku 2030. Provozovatelem skládky jsou TSMP. Nedaleko Přerova se nachází skládka
průmyslového odpadu Hradčany, kde je skladován nebezpečný odpad. Kapacita je také dostatečná.
Provozovatelem skládky je SITA CZ, a.s. Současně s předpokládaným snižováním skládkového odpadu není
tedy aktuální potřeba navyšování skládkových kapacit.
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Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na základě množství vytříděného
odpadu a předložení dokladů o jeho předání k dalšímu využití finanční odměnu. Tyto finančních prostředky
jsou investovány zpět do systému odpadového hospodářství. Pokračuje rozšiřování počtu kontejnerů na
separovaný komunální odpad, zejména na stávajících stanovištích, kde docházelo k přeplňování těchto
kontejnerů.
Dále má město uzavřeny smlouvy s provozovateli kolektivních systémů ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN
a.s. a EKOLAMP s.r.o., kteří pro výrobce elektrozařízení zajišťují zpětný odběr těchto elektrozařízení.
Smlouva je uzavřena také se společností ECOBAT s.r.o. na sběr baterií. Místem zpětného odběru
elektrozařízení v Přerově je sběrný dvůr v areálu Technických služeb města Přerova s.r.o. Pokračuje sběr
drobného elektrozařízení a použitých baterií prostřednictvím speciálních červených kontejnerů, které jsou
rozmístěny v rámci zavedeného zpětného odběru některých výrobků ve městě, včetně místních částí a rovněž
sběr použitého textilu prostřednictvím speciálních bílých kontejnerů.
V rámci Olomouckého kraje se uvažuje o výstavbě zařízení na energetické zpracování komunálního odpadu,
přičemž jednou z možných lokalit umístění tohoto zařízení je statutární město Přerov.

3.3.4.1

Bioodpad

V roce 2007 byla zpracována studie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem
(zpracovatel firma FITE a.s. Ostrava). Na základě výsledků této studie je postupně zaváděn systém sběru a
využívání biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území města Přerova.
V listopadu 2011 schválen projekt “Kompostárna Přerov – Žeravice“ k poskytnutí podpory z OPŽP.
Kompostárna bude do zkušebního provozu uvedena v r. 2014, do plného provozu by měla být uvedena v r.
2015. Měla by sloužit ke zpracování bioodpadu z údržby zeleně, ze zahrad a z rostlinného odpadu z kuchyní.
Vyřešen není zatím sběr a využití bioodpadu z bytových domů.

3.3.5

Staré ekologické zátěže

V Systému evidence kontaminovaných míst, který provozuje Ministerstvo životního prostředí ČR, jsou na
území města Přerova evidovány 3 lokality, které jsou uváděny jako stará ekologická zátěž. Jedná se o
následující:
•
•
•

Meopta Přerov, a.s. - kontaminace lokality spočívá zejména ve znečištění podzemních vod,
znečištění horninového prostředí, znečištění staveb či jejich částí a existenci skládek škodlivých
odpadů, je však potvrzena jen orientačně a žádoucí je průzkum.
PRECHEZA a.s. – kontaminace potvrzena, skládky nebezpečného odpadu z výroby, situace je
řešena v rámci stávající výroby, zdravotní rizika nejsou.
ČEZ, a.s. Distribuce Přerov – lokalita je sanována, nutný je monitoring.

V rámci databáze, kterou spravuje odbor územního plánování v rámci dat ÚAP jsou uváděny tyto lokality
jako staré ekologické zátěže, kdy první tři uvedené jsou uvedeny i výše:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČEZ, a.s. Distribuce Přerov
Meopta Přerov, a.s.
PRECHEZA a.s.
skládka Prerov – Na čtvrtinách
skládka Prerov – Žeravice II.
skládka Prerov II. – Čekyne
skládka Prerov X. – Popovice
skládka Prerov XII. – Žeravice
skládka Prerov XIII. – Penčice
Žeravice, obalovna

Dle sdělení magistrátu města Přerova nepředstavují tyto lokality pro město významnější problém.
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4.

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

Předpokládané vlivy na životní prostředí není možné v této fázi zcela jednoznačně specifikovat, neboť
návrhová část je doposud ve fázi zpracování. V následujících kapitolách jsou tedy vlivy na životní prostředí a
veřejné zdraví popsány především orientačně.
Doposud byly určeny a schváleny tyto priority k řešení:
•
•
•
•
•
•
•

Priorita 1.1: Podpora podnikání
Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury
Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel
Priorita 3.3: Atraktivita města pro život

K těmto prioritám je rozpracován návrh opatření – viz výše. Komentář týkající se možných vlivů koncepce
na jednotlivé složky životního prostředí je uveden v následujících kapitolách.

4.1

PŘEDBĚŽNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ

4.1.1

Vlivy z hlediska přírody a krajiny

Vlivy na koncepce na přírodu a krajinu se budou odvíjet od konkrétních plánovaných opatření. Ke koncepci
bylo obdrženo jedno stanovisko, a to z Krajského úřadu Olomouckého kraje - odboru životního prostředí a
zemědělství. Toto stanovisko, které je v kompletním znění přiloženo, konstatuje, že:


Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství

„Nelze vyloučit, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“
S ohledem na předběžně uvedená opatření se dá předpokládat, že jejich zaměření bude směřovat především
k ochraně stávajících přírodních hodnot a jejich rozvoji.
Významným tématem, které je v současnosti diskutováno, je doprava, kdy cílem je vyřešení dopravy ve
městě a odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěnou část města. Tato opatření bude nutno řešit v souladu se
zájmy ochrany přírody.
Vlivy na přírodní hodnoty v území mohou mít také některé další priority nebo vybraná opatření, mezi které
patří např. rozvoj technické infrastruktury, realizace protipovodňových opatření nebo některá opatření
z priority Rozvoj cestovního ruchu.

4.1.2

Vlivy z hlediska ochrany ovzduší, hlukového znečištění a veřejného zdraví

Konkrétnější vlivy nelze v této fázi vyhodnotit, budou zřejmější až při stanovení konkrétnějších opatření.
Hlukové znečištění a znečištění ovzduší je aktuálním problémem města, a to především díky dopravy
procházející městem. Budou navrhována dopravní opatření, které pravděpodobně budou mít – mimo jiné –
za cíl vymístit část dopravního proudu (především tranzitní dopravu) mimo nejhustěji osídlené části města,
čímž by mělo dojít ke snížení expozice obyvatel vůči hlukovému znečištění a znečištění ovzduší.
Problematika veřejného zdraví bude také předmětem řešení v Prioritě 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a
zdraví obyvatel, která bude zaměřena na sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel města.
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4.1.3

Vlivy z hlediska ochrany půdy a horninového prostředí

Vlivy na půdní fond a horninové prostředí bude možno určit až při navrhování konkrétních opatření,
respektive jejich následné lokalizaci. Předpokládané vlivy jednotlivých priorit na půdní fond se dají
předpokládat zejména u těchto priorit:
•
•
•

4.1.4

Priorita 1.1: Podpora podnikání
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Priorita 3.3: Atraktivita města pro život
Vodní hospodářství

Vlivy na vodu, respektive vodní hospodářství se dají předpokládat zejména u Priority 2.2: Rozvoj
environmentální a technické infrastruktury. V rámci této priority bude řešena ochrana před povodněmi a
doplnění stávajících vodovodních a kanalizačních sítí. Dá se tedy předpokládat, že koncepce bude mít v této
oblasti především pozitivní vliv na tuto složku životního prostředí. Míru vlivu nelze v této fázi vyhodnotit a
bude řešena v rámci případného vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

4.1.5

Vlivy na další složky životního prostředí

Vlivy na další složky životního prostředí není možné v této fázi vyhodnotit.
Je nutno doplnit, že vzhledem k výše uvedenému zaměření strategie se dá předpokládat, že řada opatření
v jednotlivých prioritách nebude mít žádný územní průmět a tím ani vliv na jednotlivé složky životního
prostředí.
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5.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

5.1

VÝČET MOŽNÝCH
REPUBLIKY

VLIVŮ

KONCEPCE

PŘESAHUJÍCÍCH

HRANICE

ČESKÉ

Vzhledem k působnosti koncepce především ve správním území statutárního města Přerov se
nepředpokládají vlivy přesahující hranice České republiky.

5.2

MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V
OZNÁMENÍ KONCEPCE

Předkládané oznámení samostatné mapové podklady a jiné podobné dokumentace neobsahuje.

5.3

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Všechny informace o případných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly známy v době
zpracování Oznámení, byly uvedeny v předcházejících kapitolách. Je možno je podrobněji řešit v rámci
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

5.4

STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE §
45I ODST. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 218/2004 SB.

Kompletní stanovisko orgánu ochrany přírody je přiloženo v příloze. Hlavní závěr z něj vyplývající je
následující:


Krajský úřad Olomouckého - odbor životního prostředí a zemědělství

„Nelze vyloučit, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“
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Datum zpracování oznámení koncepce: 7.7.2014
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce:
Zpracovatel oznámení:
Mgr. Zdeněk Frélich
Kolářská 1, 746 01 Opava
Email: zdenek_f@email.cz , Tel. 777 024 136
Zpracovatel koncepce:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Horní náměstí 5, Olomouc 772 00
Tel.: 585 508 111, E-mail: rarsm@rarsm.cz
http://www.rarsm.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Struna
Tel.: 777050456, E-mail: struna@rarsm.cz
Předkladatel:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov 750 11
Tel.: 581 268 111, E-mail: posta@prerov.eu
http://www.prerov.eu

Podpis oprávněného zástupce předkladatele: Ing. Pavel Gala
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