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                          Dle rozdělovníku 

 
 

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: 
 

„Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030“ 
 

Umístění:             město: Přerov 
 
Předkladatel:      Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 

 
 
Charakter koncepce: 
 
„Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030“ je 
praktický dokument města Přerova, který bude řídit aktivity v oblasti adaptace na změnu 
klimatu, a to  v dlouhodobějším časovém horizontu. 
 
Hlavním cílem této koncepce je přizpůsobit město Přerov novým přírodním podmínkám 
vyplývajícím z měnícího se klimatu; posoudit současnou míru zranitelnosti území; 
naplánovat konkrétní opatření vedoucí k omezení zranitelnosti a posílení odolnosti; 
nastavit na úřadě postupy a procesy vedoucí k realizaci jednotlivých opatření a nastartovat 
realizaci prvních opatření včetně stanovení odpovědností a zdrojů financování. 
 
V aktuálním znění je ke koncepci zpracována 1.1 Analytická část, 1.2 Návrhová část, 1.3 
Implementační část a 2. Akční plán. Oznámení koncepce SEA tedy vychází z aktuálního 
znění koncepce a hodnotí tyto uvedené části koncepce. 
 
 

mailto:m.zeidlerova@olkraj.cz
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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 
15. 12. 2021 kompletní oznámení koncepce „Adaptační strategie města Přerov na změnu 
klimatu pro období 2021 - 2030“.  
 
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 17. 12. 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 OLK028K 
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 neobdržel vyjádření k oznámení koncepce v zákonné lhůtě od žádného 
z obeslaných subjektů. Ze strany veřejnosti ani dotčené veřejnosti nebylo doručeno žádné 
vyjádření. Po zákonné lhůtě bylo doručeno vyjádření Olomouckého kraje a Krajské 
hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS), přičemž obojí 
vyjádření bylo bez připomínek. Požadavek na aplikaci procesu SEA nebyl vznesen 
v žádném z doručených vyjádření. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení 
koncepce uplynula dne 5. 1. 2022. 
 
 
Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních: 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
(zestručněno) 
 

-  Oddělení lesnictví, oddělení vodního hospodářství, orgán ochrany přírody, 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany ovzduší, orgán 
odpadového hospodářství – bez připomínek. 

 
 
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. 
 

http://www.olkraj.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
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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 základě zjišťovacího 
řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí stanovil, že koncepce „Adaptační strategie města 
Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030“ 
 

nemá významný vliv na životní prostředí 
a nebude posouzena podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
 
Odůvodnění:  
 
„Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030“, dále také 
„Adaptační strategie“ je koncepcí, naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 tohoto 
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce může mít 
významný vliv na životní prostředí a zda bude posouzena podle tohoto zákona. 
 
Příslušný úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě 
zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, 
s přihlédnutím k charakteru koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených 
územních samosprávných celků. 
 
Krajský úřad dále ve smyslu ust. § 10d odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí uvádí důvody, pro které není posouzení podle tohoto zákona požadováno: 
 
Dotčené správní úřady na úseku ochrany životního prostředí a územní samosprávné 
celky, které se k předloženému oznámení koncepce vyjádřily v rámci zjišťovacího řízení, 
nevznesly takovou připomínku, která by vyžadovala posouzení ve smyslu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Ze strany veřejnosti ani dotčené veřejnosti nebylo doručeno žádné vyjádření. 
 
Předloženou koncepcí je dotčeno území statutárního města Přerova. Působnost mimo 
území města je v některých případech potenciálně možná, avšak přímá realizace projektů 
bude na území města Přerova. 
 
Nepředpokládají se vlivy přesahující hranice České republiky. 
 
Koncepce není řešena variantně. 
 
Na základě koncepce jsou stanoveny 3 strategické a 9 specifických cílů, které budou 
naplňovány návrhy opatření. 
 
Mezi strategické cíle patří: 1. Přerov je odolný vůči hrozbám, vyplývajícím ze změny 
klimatu; 2. Přerov je příjemné město pro život s dostatkem zeleně a vody; 3. Přerov 
aktivně snižuje svůj příspěvek ke změně klimatu.  
 
Mezi specifické cíle patří: 1.1. Snížit dopady extrémních hydrologických jevů v zastavěném 
území i v krajině; 1.2. Zvýšit ekologickou stabilitu území; 1.3. Zlepšit připravenost města 
v oblasti krizového řízení s přihlédnutím k nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva; 2.1. 
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Zlepšit mikroklimatické podmínky ve městě a snížit rizika spojená s vysokými teplotami 
během vln horka; 2.2. Zvýšit efektivitu hospodaření s vodou ve městě i v krajině; 2.3. 
Přerov motivuje a systematicky podporuje místní spolky a obyvatele při tvorbě a správě 
kulturní krajiny; 3.1. Snížit emise v oblasti hospodaření s energií a odpady; 3.2. Snížit 
emise v oblasti dopravy; 3.3. Zvýšit zapojení veřejnosti v oblasti ochrany klimatu. 
 
K jednotlivým strategickým a specifickým cílům jsou přiřazeny prioritní projekty (plánované 
projekty v určité fázi připravenosti), dále projektové záměry (projekty zatím 
nepřipravované, ale s adaptačním a mitigačním potenciálem) a další aktivity a doporučení.  
 
V současné době koncepce obsahuje 32 prioritních projektů a záměrů v celé šíři 
adaptačních (a mitigačních) opatření. Naplnění strategických a specifických cílů povede 
k nižší zranitelnosti a vyšší odolnosti vůči nepříznivým událostem při zachování 
bezpečnosti obyvatel, kvality života i životního prostředí. 
 
Převážná část uvažovaných opatření má povahu záměrů a bude generovat nové objekty, 
stavby, či stavebně-technické zásahy, tj. zcela nové záměry s územním průmětem (např. 
výsadba vzrostlé zeleně v krajině; vytváření nových ploch veřejné zeleně; aplikace 
stínících struktur ve veřejných prostranstvích; ochlazování veřejných prostranství vodními 
prvky; obnova břehových porostů, mokřadů, tůní a meandrů; realizace mezí, remízků; 
budování suchých a mokrých poldrů a hrází; opravy mostů a propustků; zakládání lesů, 
trvalých travních porostů, sadů, zahrad, vinic, chmelnic a vodních ploch). Část opatření je 
technického charakteru (např. zvýšení podílu nemotorové dopravy; zvýšení podílu 
nízkoemisní a bezemisní dopravy; snížení emisí v sektoru odpadového hospodářství; 
snížení energetické a emisní náročnosti v sektoru budov a veřejného osvětlení; zvýšení 
efektivity hospodaření s vodou ve městě i v krajině). Tato opatření budou sloužit 
ke zvyšování efektivity již stávajících zařízení, objektů a systémů. Opatření 
administrativního a organizačního charakteru zahrnují např. přípravu krizového plánu; 
rozvoj informačních systémů; nastavení systematické spolupráce s občany; zapojení 
místních škol a mimoškolních vzdělávacích zařízení; případně poskytování informací 
o klimatické změně. Tato opatření si kladou za cíl dospět k modernizaci a digitalizaci 
uvedených infrastruktur, služeb a systémů a dále usilují o zlepšení spolupráce obyvatel. 
 
Realizace jednotlivých typů adaptačních opatření by měla komplexně řešit problémy 
a rizika spojená se změnou klimatu zjištěná v analýze zranitelnosti a naplnit tak 
stanovenou vizi města v oblasti adaptace na změnu klimatu. Na základě posouzení 
pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho potenciálních dopadů na společnost, ekonomiku 
a přírodu byly pro adaptační strategii vybrány následující tři hlavní hrozby pro území města 
Přerov: vlny horka; sucho; přívalové deště. Pro jednotlivé hrozby byla vytipována 
nejohroženější místa v Přerově, na jejichž základě je vhodné realizovat uvedená 
adaptační opatření. 
 
Adaptační opatření jsou rozdělena do tří hlavních skupin: modro-zelená opatření 
(ekosystémově založená opatření), šedá opatření (stavebně-technologická opatření) 
a zeleno-šedá opatření (hybridní řešení). Zelená, modrá a šedá opatření mohou být 
samostatná, často však dochází k jejich vzájemnému propojení – tj. jsou realizována jako 
celek. Propojením zelených a modrých opatření je např. vytváření drobných vodních ploch 
včetně doprovodné zeleně, kam je mezi zeleň do mírných terénních prohlubní pro 
zasakování odváděna dešťová voda z přilehlých zpevněných ploch nebo podpora 
zasakování vody pomocí zatravňovacích pásů. U adaptačních opatření na budovách se 
může jednat o propojení všech tří typů opatření – např. stínící prvky (šedá), zelené střechy 
nebo fasády (zelená) a nádrže na dešťovou vodu (modrá). 
 



   5 

Cílem migitačních politik je omezit budoucí rizika vyplývající z měnícího se klimatu. Jedná 
se tedy v naprosté většině o politiky související se snižováním emisí skleníkových plynů, 
které jsou hlavním akcelerátorem změny klimatu. Jedná se zejména o strategická, 
organizační a administrativní opatření. 
 
Předkládaná koncepce zohledňuje strategické a koncepční dokumenty na celostátní, 
krajské a místní úrovni, přičemž největší vazba je mezi dokumenty na regionální a lokální 
úrovni. 
 
Hlavním dokumentem pro tuto koncepci v oblasti adaptace na změnu klimatu je Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015), u níž probíhá aktualizace. 
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu obsahuje konkrétní aktivity k naplnění této 
strategie. V případě Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 
2021 - 2027 s výhledem do roku 2030 se uvedené podněty budou promítat do posuzované 
koncepce, jejich cílů a opatření, neboť tato strategie považuje adaptaci na změnu klimatu 
za jednu z priorit celého území. K dlouhodobým prioritám patří: snižování negativních 
dopadů lidské činnosti na životní prostředí; zavádění prvků cirkulární ekonomiky 
a zefektivnění odpadového hospodářství; zvyšování energetických úspor; adaptace na 
dopady klimatické změny; ochrana přírody a péče o krajinu.  
 
Rovněž dílčí cíle a opatření, uvedené v Územní energetické koncepci Olomouckého kraje 
(2017), budou v rámci předkládané strategie rozpracovány do většího detailu. Soulad 
priorit a cílů zajišťuje Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 
– 2027. Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 – 2025 obsahuje 
podněty řešitelné v předkládané Adaptační strategii, zejména Opatření 3.2.4: Rozvoj 
šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího odpadového hospodářství. Plán odpadového 
hospodářství statutárního města Přerov 2017 – 2023 a Plán udržitelné městské mobility 
města Přerov (2017) budou přispívat k naplňování adaptační strategie. Řešitelné podněty 
dále obsahuje Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) 
a Program zlepšování kvality ovzduší – zóna střední Morava – CZ07 – Aktualizace 2020. 
 
Hlavní dokumenty a strategie, které mají vazbu na posuzovanou koncepci, byly posouzeny 
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Na základě posouzení aktuálního znění Adaptační strategie vůči jednotlivým složkám 
a problémovým okruhům životního prostředí a při zohlednění stávajících problémů 
životního prostředí byly identifikovány potenciální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 
ve vymezeném území v následujících složkách životního prostředí: horninové prostředí, 
reliéf; klima a ovzduší; povrchové a podzemní vody; vodní toky a nádrže; půda 
a zemědělství; lesnictví; ochrana přírody a krajiny; územní systém ekologické stability; 
obyvatelstvo a hygiena prostředí. 
 
Navržená opatření Adaptační strategie v dotčeném území byla v souvislosti 
s předpokládanými vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví slovně 
vyhodnocena. Realizací koncepce jako celku nedojde k negativnímu ovlivnění stavu 
životního prostředí a veřejného zdraví na území města Přerova. Žádná navrhovaná 
opatření nepředpokládají negativní, ani významný negativní vliv na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Většina opatření má významný pozitivní vliv a pozitivní vliv na vymezené 
oblasti životního prostředí, na klima a ovzduší, krajinu, na obyvatelstvo a hygienu 
prostředí.  
 
V koncepci jsou zahrnuty všechny důležité projekty a záměry, které jsou na území města 
Přerova v návrhovém období do roku 2027 plánovány (tj. např. projekty v oblasti dopravy, 
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územního rozvoje, ochrany životního prostředí a další). Není tedy předpokládaná 
kumulace s jinými významnějšími záměry v území, které nejsou v koncepci obsažené 
a není tedy ani předpoklad kumulativních negativních vlivů. Naopak lze předpokládat, že 
realizace této koncepce bude přispívat ke kumulaci pozitivních vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví, např. se záměry v oblasti udržitelných forem dopravy, které jsou řešeny 
v Plánu udržitelné mobility města Přerov. 
 
Realizace koncepce předpokládá pozitivní vlivy na zvýšení retenční schopnosti 
nezastavěného i zastavěného území zvyšováním podílu přírodě blízkých adaptačních 
opatření, navrhuje protipovodňová opatření, dále eliminuje erozní činnost, má za cíl 
stabilizovat dotčené území obnovou krajinotvorných prvků, zlepšit kvalitu ovzduší 
zvýšením podílu nízkoemisní a bezemisní dopravy, dále předpokládá efektivnější 
nakládání s odpady a snížení emisí v sektoru odpadového hospodářství, klade si za cíl 
zlepšit stav životního prostředí a klima v intravilánu města, např. vlivem efektivnějšího 
nakládání s dešťovou a odpadní vodou, čímž budou šetřeny vodní zdroje a bude 
předcházeno riziku sucha, dále město počítá s budováním extenzivních a intenzivních 
zelených střech, v kombinaci s vodními prvky, apod. Navrhovaná opatření mají také zlepšit 
energetickou náročnost v sektoru budov a veřejného osvětlení. 
 
Do zájmového území statutárního města Přerova zasahuje evropsky významná lokalita 
(dále jen „EVL“) Bečva – Žebračka (EVL CZ0714082). Do řešeného území zasahuje část 
EVL, které je součástí národní přírodní rezervace, kde věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  
 
Orgán ochrany přírody (krajský úřad) učinil závěr, že uvedená koncepce nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost EVL nebo PO ve správním obvodu Krajského úřadu Olomouckého kraje ve 
svém stanovisku pod č.j.: KUOK 123416/2021 ze dne 9. 12. 2021.  
 
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Adaptační strategie města Přerov na 
změnu klimatu pro období 2021 – 2030 je novým nástrojem, který město Přerov 
systematicky připravuje na dopady měnícího se klimatu a přírodních podmínek. Jejím 
cílem je dlouhodobě zajistit nižší ohrožení lidí i přírody (nižší zranitelnosti) a zároveň vyšší 
odolnosti v případě nepříznivých událostí (vyšší resilience). Vedlejším efektem těchto 
aktivit je zvýšení kvality života a životního prostředí, bezpečnosti obyvatel, a podpora 
ekonomického a společenského rozvoje společnosti v Přerově. Je zpracována pro 
katastrální území: Přerov, Předmostí, Lověšice u Přerova, Kozlovice u Přerova, Dluhonice, 
Újezdec u Přerova, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice u Přerova, Vinary u Přerova, 
Žeravice, Penčice, Penčičky. V řešeném území se nachází evropsky významná lokalita 
Bečva – Žebračka. K tomu orgán ochrany přírody uvádí: Jak uvádí i předkladatel, do 
řešeného území zasahuje evropsky významná lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. 
EVL má rozlohu asi 289 ha. Zahrnuje tok řeky Bečvy od Hranic na Moravě po Lipník nad 
Bečvou a dále tok náhonu Strhanec až k severozápadnímu okraji Přerova se zachovalými 
komplexy převážně lužních lesů v nivě řeky Bečvy, jež jsou soustředěny na území národní 
přírodní rezervace Žebračka v k.ú. Přerov. Jejím předmětem ochrany jsou dva typy 
přírodních stanovišť a tři evropsky významné druhy živočichů – kuňka ohnivá, hrouzek 
Kesslerův a velevrub tupý. Do řešeného území zasahuje část EVL, které je součástí 
národní přírodní rezervace, kde věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody je 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Po seznámení se s předloženou adaptační 
strategií orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že koncepce – dokument, který 
doporučuje, co by se pro splnění vytyčených cílů mělo udělat – nemá potenciál způsobit 
přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předměty ochrany evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí ve správní oblasti Krajského úřadu Olomouckého 
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kraje. Upozorňujeme ovšem, že jednotlivé konkrétní záměry vycházející z tohoto 
strategického dokumentu musí být posuzovány samostatně v souladu s ustanovením 
§§ 45h a 45i zákona, což se týká zejména opatření na území EVL nebo v její blízkosti, či 
opatření, která by EVL mohla ovlivnit. Konkrétně se jedná například o tyto projekty 
uvedené v akčním plánu: Obnova tůní na mokřadních ladech v k.ú. Popovice u Přerova 
v NPR Žebračka; Řízené zvodňování (napouštění) starých říčních ramen z vodního toku 
Strhanec v NPR Žebračka v předjarním období. 
 
Rovněž orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální 
pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví) vyloučil významný vliv na 
příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost EVL Bečva - Žebračka v územním 
překryvu s národní přírodní rezervací Žebračka ve svém stanovisku pod čj.: 04185/OM/21 
ze dne 9. 12. 2021. 
 
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: EVL Bečva – Žebračka je v působnosti 
Agentury v té její části, která je v územním překryvu s NPR Žebračka. Jejími předměty 
ochrany jsou: 

- dubohabřiny asociace Galio-carpinetum (9170) 
- smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. 

habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. 
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion 
minoris) (91F0) 

- hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii) 
- kuňka ohnivá (Bombina bombina) 
- velevrub tupý (Unio crassus) 

 
Velká část navrhovaných opatření je zaměřena na oblasti lepší připravenosti města 
v oblasti krizového řízení, zlepšení mikroklimatických podmínek ve městě, podporu 
hospodaření s dešťovou vodou, podporu místních spolků při tvorbě a správě kulturní 
krajiny, snížení emisí v oblasti hospodaření s energií a odpady a v oblasti dopravy 
a zvýšení zapojení veřejnosti v oblasti ochrany klimatu. V těchto případech jde tedy o části 
koncepce, které už z povahy věci nejsou ve střetu se stavem území EVL, mimo jiné 
i proto, že jde o oblasti bez významného územního průmětu s jejím územím, a nemají tak 
na ni a její předměty ochrany přímou (a ani u nich nelze předpokládat významnou 
nepřímou) vazbu. 
 
Část opatření uvedených v rámci Strategického cíle 1 „Přerov je odolný vůči hrozbám 
vyplývajícím ze změny klimatu“ směřuje ke snížení dopadů extrémních hydrologických 
jevů a ke zvýšení ekologické stability území. V koncepci jsou uvedeny i konkrétní projekty 
a projektové záměry, z nichž některé mají vazbu na území EVL nebo území na ni 
navazující. Jde přitom o opatření, která směřují ke zlepšení přírodních podmínek 
v dotčeném území, zejména vodního režimu. 
 
Taková budoucí konkrétní opatření, která budou naplňovat cíle koncepce a budou mít 
potenciál mít vliv na lokality soustavy Natura 2000, budou podléhat standardním 
schvalovacím procesům, v nichž zájem na jejich ochranu nemůže být opomenut. 
Předměty ochrany části EVL Bečva – Žebračka v překryvu s národní přírodní rezervací 
Žebračka jsou rovněž významným způsobem zajištěny díky ochranným podmínkám tohoto 
zvláště chráněného území. 
 
Vzhledem k výše uvedenému dospěla Agentura k názoru, že významný vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany nebo celistvost EVL lze vyloučit. 
 



   8 

Vzhledem k tomu, že oba dotčené orgány ochrany přírody ve své územní 
působnosti vyloučily významný vliv na EVL a PO, předložená koncepce tedy nemá 
významný negativní vliv na soustavu Natura 2000. 
 
Krajský úřad upozorňuje, že konkrétní projekty vycházející z tohoto koncepčního 
materiálu musí být posuzovány samostatně v souladu s ustanovením §§ 45h a 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Na úrovni koncepce tak lze uvést, že ze zjišťovacího řízení nevyplývají žádné 
potenciálně významné negativní vlivy a že většina uvažovaných opatření má 
příznivý vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a to zejména v oblastech, která 
jsou v dotčeném území problematická. Dále krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že 
dotčené území je tvořeno územním obvodem jedné obce. 
 
Na základě předloženého oznámení koncepce, jejího charakteru, velikosti dotčeného 
území, vyjádření uplatněných v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení a porovnání 
s kritérii pro zjišťovací řízení uvedenými v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na 
životní prostředí krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které není 
předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly 
nutnost posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy 
podle zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů. 
 
 
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 OLK028K. 
 
 
 
 
 
 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 
 
 
 

http://www.olkraj.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
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Rozdělovník k č.j.: KUOK 3003/2022 
  
Předkladatel koncepce  
  
Statutární město Přerov  
Bratrská 709/34   
750 00 Přerov   
  
Zpracovatel oznámení koncepce 
  
LÖW & spol., s r.o. 
Vranovská 102  
614 00 Brno   
 
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  
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Na vědomí  
 
Povodí Moravy s.p.  
Dřevařská 11  
602 00 Brno  
    
MŽP ČR, OVSS VIII  
Krapkova 3  
779 00 Olomouc  
  
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence  
Vršovická 65  
110 00 Praha 10   
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