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                            Dle rozdělovníku 

 
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů 
koncepce na životní prostředí „Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova 
pro období 2021 - 2027“. 
 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20  
písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 8. 9. 2021 návrh koncepce 
„Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027“ (dále 
jen „návrh koncepce“), včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví (dále jen „vyhodnocení“) a vyhodnocení vlivů koncepce na 
soustavu Natura 2000. 
 
 
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10f odst. 2 zákona zasíláme informaci o přijetí 
návrhu koncepce, včetně vyhodnocení, jehož zpracování zajistil předkladatel dle 
ustanovení § 10e zákona. 
 
Na základě předloženého návrhu koncepce, resp. charakteru a rozsahu koncepce, 
vyhodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000 a rovněž obdržených vyjádření 
k oznámení koncepce ustanovuje příslušný úřad konání veřejného projednání. Veřejné 
projednání nemůže být konáno dříve než 8. 10. 2021. Současně doporučujeme, aby 
s ohledem na možnost účasti široké veřejnosti probíhalo veřejné projednání v odpoledních 
hodinách. 
 
Do návrhu koncepce, včetně vyhodnocení a dalších příloh koncepce je možné nahlížet 
v úřední dny na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, oddělení integrované prevence, ul. Jeremenkova 40b, č. dveří 713. 
 
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 2 
zákona naleznete na www.olkraj.cz, ve složce úřední deska, životní prostředí 
a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA, kde jsou rovněž zpřístupněny všechny níže 
uvedené dokumenty. Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení lze nahlédnout také na 
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adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce 
OLK025K, kde jsou rovněž zveřejněny ostatní přílohy koncepce. 
 
 
Stručná charakteristika 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 Analytická část, Návrhová 
část a Implementační část (Akční plán a Zásobník projektů). 
 
  
Dotčené územní samosprávné celky žádáme  ve smyslu ustanovení § 16 odst. 
2 zákona neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je 
možné do návrhu koncepce nahlížet, na své úřední desce s upozorněním, že každý může 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení 
integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 
dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Doba zveřejnění 
informace o návrhu koncepce je nejméně 15 dnů.   
  
Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.  2 tohoto zákona o zaslání 
písemného vyrozumění o dni zveřejnění této informace na úřední desce v nejkratším 
možném termínu.  Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou 
adresu: m.zeidlerova@olkraj.cz.  
  
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 
ustanovení § 10f odst. 5 cit. zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k návrhu 
koncepce a k vyhodnocení Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního 
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, a to nejpozději do 5 dnů ode 
dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. 
 
Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s ustanovením 
§ 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka       Mgr. Radomír Studený 

vedoucí oddělení integrované prevence 
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 92366/2021 
 
Předkladatel koncepce  
  
Statutární město Přerov  
Bratrská 709/34   
750 00 Přerov   
 
Zplnomocněný zástupce předkladatele 
 
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 
Moravská 758/95 
700 30 Ostrava – Hrabůvka 
 
Zpracovatel vyhodnocení koncepce 
  
GHC regio s.r.o.  
Sokolská 541/30 
779 00 Olomouc 
 
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 
779 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  
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ČIŽP OI Olomouc  
Tovární 41  
772 00 Olomouc  
  
MŽP ČR, OVSS VIII  
Krapkova 3  
779 00 Olomouc  
 
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  
 
Manželé Nohavicovi 
Mezilesí 245/40 
751 24 Přerov - Vinary 
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