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Základní informace o reportované parcele

Parcelní číslo 6752/49

Obec Přerov

Okres Přerov

Kraj Olomoucký kraj

Druh pozemku ostatní plocha

Výměra pozemku 40 193 m2

Souřadnice 17.446916579994493N, 49.46475856161783E
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Přerov
p. č. 6752/49

40 193 m2 |   5 rizik

Přehled zkoumaných rizik

Legislativní rizika
Zákonem stanovené omezení a regulace, které se váží k oblasti (i pozemku) za
účelem ochrany přírody a krajiny, ochrany kulturního bohatství, ochrany
vlastnických práv atp. Identifikace rizik vychází z dostupných mapových
podkladů a může mít větší nebo menší riziko pro nakládání s pozemkem
a navazující lidské aktivity.

2 rizika

Přírodní rizika
Přírodní rizika jsou výsledkem přírodních procesů, které mohou mít zdroj
v atmosféře, vodstvu, na zemském povrchu, v zemské kůře nebo plášti.
Identifikace rizik vychází z dostupných mapových podkladů a může mít větší
nebo menší riziko pro nakládání s pozemkem a navazující lidské aktivity.

1 riziko

Ochranná pásma
Ochranné pásmo je oblast zpravidla v blízkosti chráněného objektu nebo území,
které není přímo jeho součástí, ale vztahují se na něj aspekty specifické ochrany,
zpravidla v menší míře než na hlavní chráněný objekt nebo území. Identifikace
rizik vychází z dostupných mapových podkladů a může mít větší nebo menší
riziko pro nakládání s pozemkem a navazující lidské aktivity.

1 riziko

Znečištění
Znečištění je ekologická újma, která znamená uvolnění environmentálních
kontaminátů do přírodního prostředí. Může ovlivňovat zdraví osob, zvířat
i rostlin. Identifikace rizik vychází z dostupných mapových podkladů a může mít
větší nebo menší riziko pro nakládání s pozemkem a navazující lidské aktivity.

0 rizik

Environmentální zátěž
Environmentální zátěž je výsledkem lidské činnosti, které mohou nepříznivě
ovlivnit kvalitu života nebo lidské aktivity. Identifikace rizik vychází z dostupných
mapových podkladů a může mít větší nebo menší riziko pro nakládání s
pozemkem a navazující lidské aktivity.

1 riziko
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Legislativní rizika
1/15

2 rizika

Omezení dle
Výskytu v biosférické rezervaci UNESCO

bez rizik

Biosférická rezervace (BR) je velkoplošná oblast s terestrickými, případně
kombinovanými ekosystémy, která je uznána v rámci mezinárodního programu UNESCO
Člověk a biosféra (Man and the Biosphere Program – MAB). Světová síť biosférických
rezervací (World Network of Biosphere Reserves) je rozprostřena tak, aby zahrnovala
všechny základní biomy Země. Tato území představují reprezentativní ukázky kulturních i
přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity.

Všechny BR také musí splňovat tři základní, rovnocenné, vzájemně se doplňující funkce,
jimiž jsou:
(1) Ochrana - ochrana přírodní a kulturní různorodosti,
(2) Rozvoj - podpora udržitelného ekonomického rozvoje,
(3) Logistika - podpora modelových projektů, environmentální výchovy a vzdělávání,
výzkumu a monitorovacích činností souvisejících s ochranou přírody a udržitelným
rozvojem v místním, národním i globálním měřítku.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Legislativní rizika
2/15

2 rizika

Omezení dle
Maloplošná zvláště chráněná území

bez rizik

Ochranou přírody a krajiny se podle zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy,
planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a
geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a
přístupnost krajiny.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Legislativní rizika
3/15

2 rizika

Omezení dle
Velkoplošná zvláště chráněná území

bez rizik

Území přírodovědecky či esteticky velmi významné nebo jedinečné, které je vyhlášené za
zvláště chráněné a má stanovené podmínky ochrany. Patří sem Národní parky a
chránénné krajinné oblasti.

Pro výstavbu a další činnosti je řídit se zákonem 114/1992 Sb. § 44 Závazné stanovisko k
některým činnostem ve zvláště chráněných územích.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti

Omezení dle
Smluvně chráněná území

bez rizik

Evropsky významné lokality prohlášené za chráněné (nebo strom prohlášený za
památný), které jsou chráněny na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem
dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Způsob péče o chráněné
území nebo strom je definován ve smlouvě, která se k pozemku váže věcným břemen.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Legislativní rizika
5/15

2 rizika

Omezení dle
Věcného břemena na pozemku

riziko

Věcná břemena patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k tomu, aby oprávněný mohl
využít určitou část užitné hodnoty cizí věci, a pro vlastníka věci to znamená, že je naopak
povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet. Podle obsahu povinnosti rozlišuje
občanský zákoník věcná břemena na služebnosti a reálná břemena.

Reálná břemena zavazují vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby
něco aktivně konal, poskytoval jí nějaký užitek (např. poskytovat část úrody, která se
urodila na jeho pozemku).

Na základě služebnosti je vlastník povinen strpět nějaké jednání (např. chůze přes vlastní
pozemek) nebo zdržet se jednání (např. nestavět na vlastním pozemku nad určitou
výšku).

Legislativa:
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - Oddíl 2 - Věcná břemena

Hodnota:
Řešené území se podléhá věcnému břemenu.

Omezení dle
Výskytu památných stromů

bez rizik

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které jsou vyhlášeny
rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Legislativní rizika
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2 rizika

Omezení dle
Natura 2000 ptačí oblasti

bez rizik

NATURA 2000 je spojitá evropská ekologická s ́t ̌zvlásťn ́ch oblast ́ ochrany. Tato s ́ť
slozěná z lokalit ptařích oblastí a Evropsky významných lokalit umozň̌ujé zachovat
př́slusňé typy lokalit v jejich prǐrozeném areálu a to ve stavu př́znivém nebo popř́padě
umozň̌uje tento stav obnovit.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti

Omezení dle
Natura 2000 Evropsky významné lokality

bez rizik

NATURA 2000 je spojitá evropská ekologická s ́t ̌zvlásťn ́ch oblast ́ ochrany. Tato s ́ť
slozěná z lokalit ptařích oblastí a Evropsky významných lokalit umozň̌ujé zachovat
př́slusňé typy lokalit v jejich prǐrozeném areálu a to ve stavu př́znivém nebo popř́padě
umozň̌uje tento stav obnovit.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Legislativní rizika
9/15

2 rizika

Omezení dle
Výskytu v územním systému ekologické stability (ÚSES)

bez rizik

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu.

Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona č.
114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Plochy, které jsou vydaným územním plánem vymezeny pro plnění funkce ÚSES, smějí
být využívány pouze tak, aby nedošlo ke snížení jejich ekologické stability, resp. tak, aby
ekologická stabilita byla zachována, případně zvyšována; za nepřípustné je v takových
plochách považováno zejména umisťování staveb.

Podle biogeografického významu rozlišujeme:
místní (lokální),regionální a nadregionální úroveň územního systému ekologické stability.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Legislativní rizika
10/15

2 rizika

Omezení dle
Výskytu v lokalitě zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s
národním významem

bez rizik

Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi
významné,prohlášené za zvláště chráněné. Základem ochrany zvláště chráněných rostlin
je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím
rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do
něhož nelze zasahovat, aniž by rostlina na tento zásah nereagovala. Základem ochrany
živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Legislativní rizika
11/15

2 rizika

Omezení dle
Světového přirodního dědictví UNESCO

bez rizik

Jako světové přírodní dědictví se označují přírodní památky po celém světě, které byly pro
svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na Seznam světového dědictví.
Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1975 jsou
smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Legislativní rizika
12/15

2 rizika

Omezení v oblasti
Silnice

riziko

Pro pozemní komunikace silnic lze stanovit silniční ochranné pásmo, jedná se o prostor
mimo souvisle zastavěné území obce v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace.
Jeho rozměry se liší podle jednotlivých druhů pozemních komunikací, maximální rozmezí
ochranného pásma činí 100 metrů. K významným negativním vlivům v oblasti silnice patří
vysoká hlučnost, prašnost a další vlivy, které mohou negativně působit na lidské zdraví.

Legislativa:
Zákon 13/1992 Sb. § 32 Silniční ochranná pásma.

Hodnota:
Řešené území se vyskytuje v těsné blízkosti silnice I. třídy, která může mít stanovené
ochranné pásmo až 50 metrů od osy vozovky.
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Legislativní rizika
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2 rizika

Omezení dle
Národního památkového ústavu

bez rizik

Památky a kulturní dědictví jsou významnými doklady historického vývoje, životního
způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Jako projevy tvůrčích
schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnost jsou chráněny pro své
hodnoty historické, umělecké, revoluční, vědecké a technické nebo pro svůj přímý vztah k
významným osobnostem a historickým událostem.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v oblasti národní památkové péče.
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Legislativní rizika
14/15

2 rizika

Omezení dle
Zranitelných oblastí vod

bez rizik

Jsou to oblasti, povodí nebo jejich části, kde zemědělské činnosti nepříznivě ovlivňují
koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách. Jsou to i takové oblasti,
které mají vliv na povrchové, pobřežní a mořské vody, ve kterých dochází vlivem úniku
dusíku ze zemědělství k eutrofizaci s následnými nepříznivými dopady na celý vodní
ekosystém.

Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření.

Hodnota:
Řešené území se nenachází v zranitelné oblasti vod.
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Legislativní rizika
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2 rizika

Omezení dle výskytu v
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)

bez rizik

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) je označení pro území České
republiky vyhlášené jako chráněné kvůli přírodním poměrům, díky kterým na něm ve
významné míře dochází k přirozené akumulaci vody.

CHOPAV je legislativní pojem stanovený ve vodním zákoně, jednotlivé oblasti vyhlašuje
vláda nařízením.

Hodnota:
Řešené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
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Přírodní rizika
1/3

1 riziko

Ohrožení v oblasti
Mokřadů

bez rizik

Mokřady patří mezi nejvýznamnější ale současně i světově nejohroženější ekosystémy.
Podílejí se na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí
velkým výparem, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy.
Význam mokřadů je i ve zmírňování klimatických změn. V neposlední řadě jsou mokřady
biotopem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů
rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Přírodní rizika
2/3

1 riziko

Ohrožení v
Záplavové oblasti

riziko

Záplavová oblast je plocha podél vodních toků a nádrží, která je opakovaně periodicky
zaplavována. Zaplavení mohou dokládat historické záznamy a proto zde není skoro žádná
zástavba. S těmito oblastmi pracuje i územní plán nebo krizový plán při povodních. Ten
udává jak daleko od toku a jak vysoko nad normál se může voda dostat. V záplavových
oblastech by se podle územního plánu nemělo stavět.

Legislativa:
Omezení definuje zák 254/2001 Sb. § 67 Omezení v záplavových územích.

Hodnota:
Řešené území se vyskytuje v záplavové oblasti Q100 - výskyt povodně, který je
dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 100 let.

Zóna zařazení ovlivňuje výši celkového pojistného.
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Přírodní rizika
3/3

1 riziko

Ohrožení v oblasti
Svahové nestability

bez rizik

Svahové pohyby vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíže, jsou velmi
různotvárným procesem probíhajícím v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je
podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické
podmínky atd.) a případně lidskou činností. Nestabilitu svahu mohou způsobit i změny
porostu nebo odstranění vegetace.

Svahový pohyb může ohrozit zdraví osob, majetek, stávající nebo připravované investice,
kabelovody, produktovody, plynovody, silniční a železniční komunikace a pod.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti

info@iparcely.cz (+420) 608 317 199 www.iparcely.cz 17/27

mailto:info@iparcely.cz
tel:+420721991045
https://iparcely.cz


Přerov
p. č. 6752/49

40 193 m2 |   5 rizik

Ochranná pásma
1/6

1 riziko

Omezení dle
Ochranného pásma maloplošných chráněných území

bez rizik

Hranice ochranných pásem ze zákona a vyhlášených ochranných pásem maloplošných
zvláště chráněných území.

Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před
rušivými vlivy z okolí, může pro ně být vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit
činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti
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Ochranná pásma
2/6

1 riziko

Ochranné pásmo
Dráhy

bez rizik

Ochranné pásmo dráhy upravuje zák 266/1994 Sb. § 8 a § 9 zákon o drahách, ve znění
pozdějších předpisů. Tvoří je prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou od dráhy (dle typu)

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v ochranném pásmu dráhy
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Ochranná pásma
3/6

1 riziko

Ochranné pásmo
Radonu

bez rizik

Radon je všudypřítomný přírodní bezbarvý radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká
postupnou přeměnou prvků uranu a radia, které jsou v různých množstvích přítomny ve
všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky
(izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a
ozařují je. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí
výskytu rakoviny plic.

V budovách by podle Světové zdravotnické organizace hodnoty neměly překračovat 100
Bq/m3. (objemová aktivita radonu v půdním vzduchu)

Hodnota:
Řešené území se vyskytuje v oblasti radonového indexu 1 = nízká koncentrace
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Ochranná pásma
4/6

1 riziko

Ochranné pásmo
Lesa

riziko

Dle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, je stanoveno ochranné pásmo lesa. Z tohoto
nastaveného bezpečnostního pásma je možno od správce lesa získat výjimku.

Legislativa:
Ochranu definuje zákon 289/1995 Sb. O lesích § 14.

Hodnota:
Řešené území se vyskytuje v ochranném pásmu lesa.

(289/1995 Sb. § 14): Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných
tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se
souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na
splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa.
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Ochranné pásmo
Nadzemního vedení

bez rizik

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti
tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a
majetku osob.

Ochranné pásmo velmi vysokého nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 15m.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v ochranném pásmu.
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1 riziko

Ochranné pásmo
Vodních zdrojů

bez rizik

Ochranná pásma vodních zdrojů slouží k ochraně vydatnosti a k ochraně před vnikem
závadných látek, které mohou ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost zdrojů podzemních
nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s
průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu
balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v ochranném pásmu.
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Znečištění
1/2

0 rizik

Ohrožení dle zvýšeného výskytu
Znečištění ovzduší

bez rizik

Znečištění ovzduší je chemicko-fyzikálně-biologický stav v zemské atmosféře vyvolaný
přírůstkem znečišťujících látek v původní atmosféře (znečišťováním atmosféry), na nějž
navazují procesy a reakce v zemské atmosféře, v jejichž důsledku se mění vlastnosti
zemské atmosféry tak, že negativně působí na lidské zdraví nebo na životní prostředí.
Znečištění ovzduší tak přispívá k faktorům zkracujícím délku lidského života, je příčinou
rozvoje nemocí, např. dýchacích cest, rakoviny a srdečních onemocnění.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje se zvýšeným znečištění ovzduší.
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Znečištění
2/2

0 rizik

Ohrožení v
Kontaminované oblasti dle SEKM

bez rizik

Kontaminovaná m ́sta jsou lokality s kontaminac ́ horninového prostřed ́, tj. zemin a/nebo
podzemn ́ch, povrchových vod, popř ́padě stavebn ́ch konstrukc ́ a skládek. Tato
kontaminace je dus̊ledkem systematických nebo havarijn ́ch úniku ̊sǩodlivin z výrobn ́ch
procesu ̊a dalš́ch aktivit nejruz̊nějš́ho druhu.
Kontaminace pocházej ́c ́ z minulosti muz̊ě znamenat dlouhodobě přetrvávaj ́c ́ zdroj
aktuáln ́ch nebo potenciáln ́ch rizik pro zdrav ́ obyvatel a pro ekosystémy.

SEKM = Systém evidence kontaminovaných míst. Jedná se o systém zřízený
Ministerstvem životního prostředí ČR pro evidenci, sledování a posuzování príorit
kontaminovaných resp. potenciálně kontaminovaných míst a lokalit s řešenou
ekologickou újmou.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v oblasti evidovaných kontaminovaných míst.
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1/2

1 riziko

Ohrožení dle zvýšeného výskytu
Hluku

riziko

Dle směrnice 2002/49/ES jsou monitorovány vybrané oblasti výskytu nadměrného
venkovního hluku, který může mít negativní dopad na lidské zdraví.

„Hlukem ve venkovním prostředí“ se rozumí nechtěný nebo škodlivý zvuk ve venkovním
prostředí vytvořený lidskou činností, včetně hluku vyzařovaného dopravními prostředky,
silniční dopravou, železniční dopravou, leteckou dopravou, a zvuk pocházející z
průmyslových činností.

Legislativa:
Limity pro hluk jsou podrobně stanoveny ve Vyhlášce č. 315/2018 Sb., O hlukovém
mapování. § 2 Hlukové ukazatele a jejich mezní ukazatele.

Hodnota:
Řešené území se vyskytuje v oblasti monitoringu strategických hlukových mapv
intervalu stanovené mezní hodnoty. A to v oblasti:
Železnice („hlavní železniční tratí“ rozumí železniční trať, po které projede více než 30
000 vlaků za rok)
Hodnota v řešené oblasti: 65 - 70 dB
Mezní hodnota: 70 dB
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2/2

1 riziko

Ohrožení dle výskytu v oblasti
Brownfieldů

bez rizik

Brownfield je nemovitost (územ ́, areál, pozemek, objekt), která je nevyuž́vaná,
zanedbaná a muz̊ě být i kontaminovaná. Vzniká jako pozus̊tatek prum̊yslové, zemeďeľské,
rezidencň ́, vojenské cǐ jiné aktivity. Brownfield nelze vhodne ̌a efektivne ̌využ́vat, aniz ̌by
probeȟl proces jeho regenerace.

Hodnota:
Řešené území se nevyskytuje v dané oblasti.

Poskytovatel softwaru upozorňuje, že informace zde uvedené mají pouze informační charakter, nejsou právně závazné
a jsou využitelné na vlastní odpovědnost a riziko každého uživatele. Z toho důvodu taktéž poskytovatel není odpovědný

za případné škody, které by vznikly neuváženým použitím nebo zneužitím poskytnutých informací. Poskytovatel
softwaru dále upozorňuje, že údaje a informace zde uvedené neposkytují právní rámec pro oceňování jednotlivých

nemovitostí a určování aktuálních majetkových poměrů a primárně neslouží jako podklad při poskytování bankovních
produktů soukromým a podnikatelským subjektům.

Informace vycházejí z dostupných mapových podkladů, které můžete najít na www.iparcely.cz/citace. Report je
vygenerován pomocí systému iParcely.cz dne 28. 02. 2022.
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