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Přerovský masopust. Tak jako v loňském roce, i letos prošel Přerovem nad Labem
masopustní průvod maškar. Všem maskám i „civilistům“ děkujeme za účast.

V závěru loňského roku navštívil Přerov biskup Václav Malý, který společně s naším
P. Lubomírem Neugebauerem odsloužil mši svatou o slavnosti Krista-Krále. Více
o této události se dočtete na straně 5.



Přerovský zpravodaj 1_20092

Usnesení z veřejného zasedání zastupitel-
stva obce Přerov n. L. pro volební období
2006 až 2010 konaného 10. 12. 2008 od
19.00 hod. ve školní jídelně základní školy.  

Přítomni: p. Baumruk, p. Červák, p. Vašát,
pí Gregárková, p. Kolenský, pí Trbušková
Omluveni: pí Jarešová

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
80. volbu návrhové komise a ověřovatelů
zápisu – pí Trbušková, pí Gregárková
81. zadání územního plánu Přerov nad
Labem. Na základě podnětu dotčeného
orgánu (Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství), bude v souladu se zadáním
zpracován koncept územního plánu.
82. rozpočtové opatření č. 6 – schválení
výdajů na volby ve výši 28 774 Kč. 
83. rozpočtové opatření č. 7 – závěrečné
úpravy rozpočtu.
84. vyhlášení inventur k 31. 12. 2008.
Inventarizaci majetku obce provede komise
ve složení: předseda – M. Trbušková,
členové – P. Baumruk, L. Kodešová.
85. provizorní rozpočet pro rok 2009 –
pravidla rozpočtu obce pro rok 2009 se řídí
příjmy a výdaji ve výši 1/12 příjmů a výdajů
roku 2008 na měsíc do doby schválení
rozpočtu pro rok 2009.
86. podepsání mandátní smlouvy na
zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
v roce 2009.
87. dodatek č. 4 ke smlouvě
s provozovatelem kanalizace a čistírny
odpadních vod. Výši vybíraného stočného
na rok 2009 v nezměněné částce 30 Kč za 
1 m3 odvedené splaškové vody – rozdíl do
kalkulované ceny 35,76 Kč doplatí obec.
88. dodatek ke smlouvě na svoz tuhého
komunálního odpadu pro rok 2009
89. záměr prodat budovu č. p. 16 
v k. ú. Přerov nad Labem
90. záměr prodat část pozemku č. 1126/14
v k. ú. Přerov nad Labem o výměře 7 m2

91. záměr odkoupit a pronajmout pozemky
od Českého rozhlasu.
92. záměr pronajmout část školní půdy
o výměře 1 m2 a střechy 1 m2. Zájem
projevila firma Telefónica O2 za nájemné
30 000 Kč ročně.
93. umístění stavby rodinného domu na
parcele číslo 1265/7 v k. ú. Přerov nad
Labem v nezastavěném území obce
v souladu s odstavcem 1c § 188a zákona 
č. 183/2006 Sb.
94. poskytnutí příspěvku na nově
zbudovanou přípojku k podtlakové
kanalizaci dle stanovených pravidel.
• bere na vědomí a souhlasí:
95. se jmenováním zapisovatelky paní
Dany Matějčkové
96. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání zastupitelstva obce
97. s informací o dot. akcí v roce 2008
98. s informací o podaných žádostech
o dotace pro rok 2009

99. s informací o současném stavu práce 
na projektu vodovodu
100. s informací o petici proti pokácení
javoru u křížku

• ukládá starostovi:
101. zveřejnit záměry obce prodat
a pronajmout nemovitosti
102. dořešit trvající úkol – oprava cesty
103. jednat s firmou Telefónica O2
o vyšším nájemném než 30 000 Kč ročně
104. zjistit skutečný stav oplocení
u novostavby manželů Horákových 
č. p. 432 v k. ú. Přerov nad Labem, ověřit,
zda je oplocení postaveno na základě
stavebního povolení
105. dohlédnout na realizaci stavby
zastávky v Novém Přerově do 31. 12. 2008
106. řešit parkování aut na zastávce Novém
Přerově a v jejím blízkém okolí.

Usnesení z mimořádného veřejného zase-
dání zastupitelstva obce Přerov n. L. pro
volební období 2006 až 2010 konaného
2. 2. 2009 od 19.00 hod. ve školní jídelně
základní školy.  

Přítomni: p. Červák, pí Gregárková, 
pí Trbušková, p. Vašát, p. Kolenský, 
p. Baumruk, pí Jarešová
Omluveni: –

Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
107. volbu návrhové komise a ověřovatelů
zápisu – p.Vašát, p. Baumruk
108. na žádost pana Josefa Šenkýře,
Equihorses s.r.o., umístění stavby
agroturistické jízdárny na parcelách
zjednodušené evidence číslo 164/10,
1164/11, 1164/12, 1164/13 a 1164/14 k. ú.
Přerov nad Labem v nezastavěném území
obce v souladu s odstavcem 1d § 188a
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
ve znění zákona č.191/2008 Sb. Podmínkou
souhlasu s umístěním stavby je vybudování
zpevněné komunikace v místě současně
vedené polní cesty od objektu čerpací
stanice k budoucí stavbě na náklady
investora. Pro konečné vyjádření ke
stavebnímu řízení požadujeme předložit
projektovou dokumentaci na komunikaci
zpracovanou oprávněnou osobou. 
Po předložení dokumentace bude sepsána
plánovací smlouva o rozsahu, termínech
realizace a majetkovém vypořádání stavby.
109. prodej části pozemku č. 1126/14 
o výměře 7 m2 Pavlu Kačírkovi za cenu 
500 Kč za 1 m2. Kupující uhradí náklady
spojené s prodejem pozemku a uhradí
kupní cenu před podpisem kupní smlouvy.

• bere na vědomí a souhlasí:
110. s výší odměn členům zastupitelstva
obce podle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. 
ze dne 5. ledna 2009

Zápis ze zastupitelstva 
Únor 2009
• 14. 2. Dětský maškarní bál 
• Taneční sál U Kotápišů, 
• pořádají Maminky dětem
• 21. 2. Masopustní zábava 
• Taneční sál U Kotápišů, 
• pořádá TJ Sokol Přerov n. L.

Březen 2009
• 21. 3.–10. 5. Tradiční velikonoční 
• výstava Jaro na vsi, Skanzen, 
• pořádá Polabské muzeum

Duben 2009
• 18. 4. Výroční koncert
• Taneční sál U Kotápišů, 
• pořádá Dykyta
• 26. 4.  Pouť na sv. Vojtěcha

Květen 2009
• 2. 5. Běh pohádkovým lesem 
• Lužní les u Labe,
• pořádají Maminky dětem
• 31. 5. Dětský den
• Sportovní areál TJ Sokol,
• pořádají Maminky dětem

Srpen 2009
• 30. 8. Loučení s prázdninami 
• Zámecká zahrada,
• pořádají Maminky dětem

Říjen 2009
• Drakiáda, pořádají Maminky 
• dětem (termín bude stanoven 
• dle počasí)

Listopad 2009
• 15. 11. Posvícení po Martinu
• 31. 11. Halloweenská párty 
• Taneční sál U Kotápišů,
• pořádají Maminky dětem

Prosinec 2009
• 6. 12.  Mikulášská nadílka
• Taneční sál U Kotápišů,
• pořádají Maminky dětem

Kulturní kalendář 

Termíny veřejných jednání 
zastupitelstva v roce 2009. 
Pokud nebude na pozvánce 

uvedeno jinak, schůze se budou 
konat v jídelně základní školy 

11. března, 29. dubna, 24. června,
23. září a 9. prosince 

(změna vyhrazena, sledujte úřední desku
na budově úřadu, nástěnky u cukrárny 

a web www.prerovnl.cz).
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Školská rada Základní školy v Přerově nad Labem
V letošním roce končí tříleté funkční období členů Školské
rady naší školy. Využíváme tímto možnost požádat rodiče
dětí aby se přihlásili ke kandidatuře na člena Školské
rady.
Jistě mají všichni rodiče zájem, aby se jejich děti vzdě-
lávaly na patřičné úrovni a to ve všech směrech. Není
to funkce náročná na čas ani vzdělání. Jedná se o prezen-
taci nápadů a námětů na zlepšení podmínek v naší škole
a kontrolu činností v oblasti výchovy dětí, racionálního
využívání prostředků apod. Jen ve spolupráci rodičů, pe-
dagogických pracovníků a zřizovatele je cesta k trvalému
růstu kvality výchovného procesu. 
Pevně věřím, že pochopíte tuto výzvu a těším se na
spolupráci. Přihlaste se, prosím, nezávazně obvyklou ces-
tou – lísteček do schránky na obecním úřadě, u obchodu
potravin nebo kterémukoliv členu zastupitelstva se jmé-
nem a spojením (např. telefonní číslo nebo e-mail). Dě-
kujeme za pochopení a čekáme do konce února 2009.
(Petr Baumruk)

Výdej známek na popelnice pro rok 2009
Známky se budou vydávat v budově obecního úřadu na
Městečku. Prosíme, vyzvedněte si známky pouze v níže
uvedených termínech. Kdo nebude mít po 10. březnu vy-
lepenou známku, tomu popeláři nádobu nevyvezou.
Současně se bude vybírat poplatek za psa.

Středa 25. února: 8.00–11.30    13.00–17.00
Sobota 28. února: 8.00–12.00
Středa 4. března: 8.00–11.30    13.00–17.00
Sobota 7. března: 8.00–12.00

Poplatek za psa na rok 2009
Poplatek bude vybírán společně s výdejem známek na
popelnice. Každý pes by měl být v zájmu majitele opat-
řen identifikační známkou. Poplatek činí:
a) za psa – 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa – 150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu – 0 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je 
osoba uvedená v písmenu c) – 100 Kč

Omezení ověřování
V době vydávání známek na popelnice se bude ověřovat
jen v úřední den – pondělí (ve středu 25. února a 4. břez-
na 2009 se ověřovat nebude). 

Statistika obyvatel k 31. 12. 2008
Počet narozených dětí: 25; počet zemřelých občanů: 15;
počet přihlášených občanů k trvalému pobytu: 26; počet
občanů odhlášených z trvalého pobytu: 22. Celkově se
v roce 2008 zvýšil počet obyvatel Přerova o 14 osob. Po-
čet obyvatel k 31. 12. 2008: 1063.
Dle metodiky Ministerstva vnitra je u nás k trvalému po-
bytu nebo pobytu cizince či azylanta k 23. 1. 2009 přihlá-
šeno 1 104 obyvatel, z toho je 476 mužů nad 15 let, 88
chlapců do 15 let, 470 žen nad 15 let, 70 dívek do 15 let.
(www.mvcr.cz/clanek/databaze-adres-v-ceske-republice.aspx)

Jiné jméno svozové firmy
Pravděpodobně si mnozí z občanů Přerova všimli nového
názvu firmy zajišťující svoz odpadů v naší obci. Nedošlo
ke změně firmy, pouze společnost AVE CZ  koupila Re-
mondis. AVE CZ je největší firmou zabývající se svozem
odpadů na území České republiky. Společnost je součástí
jednoho z největších evropských koncernů – ENERGIE AG
Oberösterreich se sídlem v hornorakouském Linci.

Výšinné hradiště Přerovská hůra památkově chráněno
Dne 8. prosince 2008 rozhodlo Ministrerstvo kultury ČR
o návrhu Archeologického ústavu Akademie věd České
republiky prohlásit hradiště na Přerovské hůře za státem
chráněnou kulturní památku. MK prohlásilo ochranu ar-
cheologického naleziště na parcelách zjednodušené evi-
dence nebo jejich částech: p. č. 1343, 1344, 1345, 1346,
1347/1, 1347/2, 1348, 1349, 1350/1, 1350/2, 1351/4,
1351/5, 1351/6, 1352/1, 1352/2, 1353, 1354, 1355,
1360/1, 1361, k. ú. Přerov nad Labem, okr. Nymburk. Jiný-
mi slovy, chráněné území se rozprostírá po celém vrcholu
hůry a na jeho východním svahu. Z ochrany byly vyňaty
ty parcely, přes které povede vodovod a na kterých bude
stát vodojem. K tomu uvedlo „Na základě výše uvede-
ných důkazů dospělo Ministerstvo kultury k tomuto závě-
ru: hradiště Přerovská hůra vykazuje nesporné památko-
vé hodnoty, jedná se o rozsáhlé hradiště, s osídlením jak
v pravěku, tak ve středověku. Ovšem faktor zdraví obyva-
tel je zjevně převažujícím veřejným zájmem, proto Minis-
terstvo kultury přistoupilo z vyjmutí parcel zjednodušené
evidence č. 1350/3, 1350/4, 1351/7, 1897/1, 1898 z pro-
hlašovaného území.“ Do příštího zpravodaje se pokusí-
me získat více informací o kulturní památce na hůře.

Kroužek mladých hasičů
Již druhým rokem funguje kroužek mladých hasičů. Ně-
které starší děti přestaly docházet na kroužek z důvodu
studia na středních školách, ale stále jsou vedeny jako
členové. Zato se přihlásily mladší děti. Pro ně bylo novin-
kou seznámení se s naší hasičskou technikou. V teplém
podzimním počasí jsme chodili ven a děti trénovaly rozvi-
novat a smotávat hadice na čas. Když nám počasí nedo-
volilo být venku, tak jsme se v naší klubovně učili vázat
uzle. Trénovaly také střelbu ze vzduchovky na 10 metrů.
Zúčastnili podzimní soutěže PLAMEN, kde se naše druž-
stvo starších dětí umístilo na 11. místě a v soutěži jed-
notlivců, kterou absolvoval jeden dorostenec jsme získali
5. místo. Na jaře budou probíhat další kola soutěže PLA-
MEN a těchto se chceme také zúčastnit. Děkujeme všem
dětem, že svůj volný čas věnují hasičskému sportu. 

Kurzy ve škole
Ve spolupráci se základní školou byly zahájeny kurzy pro
dospělé Počítače a Učíme se s dětmi anglicky. Cílem kur-
zů je nabídnout rodičům vědomosti, znalosti a doved-
nosti, které mohou využít při vzdělávání svých dětí. Kurzy
se konají o víkendech a jsou placené. (Karolína Salačová)

Pokud si přejete dostávat zprávy z Obecního úřadu
elektronickou poštou, zašlete, prosím, žádost na adre-
su obecni.urad@prerovnl.cz nebo si informace objed-
nejte osobní návštěvou nebo telefonem.

Krátké zprávy z Přerova nad Labem
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Informace 
Obecního úřadu 

1. Pokud chcete dostávat pravidelné zprávy z Obecního
úřadu elektronickou poštou, zašlete prosím žádost na
adresu obecni.urad@prerovnl.cz. 

2. Úřední hodiny Obecního úřadu Přerov nad Labem:
Pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00
Středa 8.00–12.00 13.00–17.00

Prosíme občany, aby pokud možno navštěvovali Obecní
úřad pouze v uvedených dnech a hodinách. 

Telefonní číslo starosty Přerova je 724 22 48 32.

3. Otevírací doba v přerovské veřejné knihovně (vedle
Moto-velo muzea):

Pondělí 15.00–18.00

4. Zdravotnické služby
• Lékař pro děti a dorost: MUDr. Marie Chocholová
Ordinace v Přerově nad Labem

Čtvrtek 11.15–11.45 (poradna + zvaní)
11.45–12.45

Ordinace v Lysé nad Labem (Okružní 1516, Lysá nad 
Labem, telefon: 325 553 751, mobil: 606 840 451)

Pondělí 8.00–11.00
Úterý 8.00–11.00 13.00–14.30
Středa 12.00–17.00
Čtvrtek 8.00–11.00 Přerov: 13.00–14.00
Pátek 8.00–10.30

• Lékař pro dospělé: MUDr. Ivan Kitzberger
(telefon: 325 365 283), ordinace v Přerově nad Labem

Pondělí 7.00–12.30
Středa 7.00–12.00
Čtvrtek 13.30–15.30
Pátek 7.30–11.00

• Zubní lékař: MUDr. Jitka Tajovská
Ordinace v Přerově nad Labem (telefon: 325 565 178)

Pondělí 8.00–17.00

Úterý 8.00–16.00
Středa 8.00–15.00
Čtvrtek 8.00–14.00
Pátek                     –

• Lékařská pohotovost služba smíšená (Smetanova 55, 
Obecní dům, Nymburk)

Všední dny 17.00–22.00
Sobota, neděle, svátek 8.00–22.00

Neposkytují návštěvní službu.

• Lékařská pohotovost služba pro děti a dorost
Lysá nad Labem podle rozpisu, který je na každý měsíc
vyvěšen na Dětském středisku v Přerově n. L. nebo na bý-
valém dětském oddělení nemocnice Nymburk, kde ji za-
jišťují dětští lékaři 24 hodin denně.

6. Důležitá telefonní čísla

Informační a poruchové linky
• Obecní úřad Přerov nad Labem 325 565 274

• Poruchy elektřina (ČEZ Distribuce) 800 850 860
• Poruchy plyn (Středočeská plynáren.) 737 200 889
• Odvoz směsného i tříděného odpadu 326 316 322
• Splašková kanalizace a čistička 

odpadních vod Přerov nad Labem 723 912 325
723 912 370

• Pošta Přerov nad Labem 325 565 220
• Základní škola Přerov nad Labem 325 565 280
• Mateřská škola Přerov nad Labem 325 565 265
• Školní jídelna Přerov nad Labem 325 565 083

• Hasičský záchranný sbor – Lysá n. L.         325 551 350

• Sdružení dobrovolných hasičů Přerov nad Labem
603 262 257 (Tomáš Kratochvíl)

603 447 658 (Luděk Jirouš)
• Policie ČR Nymburk 974 878 111
• Policie Lysá nad Labem 325 551 022

Zdravotnické služby
• Nemocnice Nymburk 325 512 601–7
• Poliklinika Nymburk 325 551 116–22
• Zdravotní středisko Přerov nad Labem 325 565 283
• Zubní ordinace Přerov nad Labem 325 565 178
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Biskup Malý v Přerově
Sněhem zapadaný Přerov nad Labem zažil  23. 11. 2008
významnou návštěvu. V kostele sv. Vojtěcha zaplněném
sedmdesáti dospělými věřícími a deseti dětmi odsloužil
mši sv. o slavnosti Krista-Krále titulární biskup marcelli-
ánský a pomocný biskup pražský Václav Malý. 

Pan biskup během mše poděkoval P. Lubomíru Neuge-
bauerovi za jeho dlouholetou duchovní činnost v Přerově
nad Labem, dále poděkoval obci a jejím občanům za péči
o církevní a kulturní památky. Přislíbil svou účast na zno-
vuvysvěcení studánky sv. Vojtěcha pod kapličkou na Vr-
ších, které proběhne na jaře roku 2010. Po bohoslužbě
biskup Malý přijal z rukou místostarostky obce Ireny Gre-

gárkové pamětní list s poděkováním za jeho návštěvu. Podal ruku všem účastníkům bohoslužby a setrval s nimi v dlou-
hém rozhovoru, při němž se zajímal o život v obci. V závěru návštěvy pražského biskupa se přerovští katolíci dozvěděli po-
těšující zprávu, že P. Lubomír Neugebauer se závěrem liturgického roku neodchází na odpočinek, ale zůstává v obci. 

Václav Malý vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1976,
o rok později podepsal Chartu 77. Komunistický režim mu odebral souhlas k práci kněze a on se živil jako zeměměřič a to-
pič. V roce 1989 byl mluvčím Občanského fóra, později se stal farářem v pražských Holešovicích a kanovníkem Metropo-
litní kapituly u sv. Víta. Biskupem byl jmenován v prosinci 1996.
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Desítky nových stromů u kapličky  Nedávno opravená kaplička svatého Vojtěcha se 17. listopadu 2008 dočkala výsadby
32 nových stromů. Během dvou hodin je vysadili tři desítky dospělých společně s deseti dětmi a čtyřmi psy.

Kaplička svatého Vojtěcha nad studánkou prošla v posledních letech odbornou rekonstrukcí. Ze zapomenuté zdevasto-
vané stavby zarostlé kopřivami, ke které nevedla přístupová cesta, se díky zásahu restaurátorů a výsadbě stromořadí stal
příjemný cíl pro procházku. Pod kapličkou najdete dvě řady jabloní, nad kapličkou hrušně. Stavbu obklopuje čtveřice lip
srdčitých. Stromy a další potřebný materiál zajistili občané Přerova společně s Občanským sdružením Přerováci nadlabáci.

„Všem, kteří přišli sázet a nebo se jen podívat, velmi děkuji za účast. Zvláštní poděkování směřuje za paní Jaroslavou Ko-
dešovou, na jejímž poli jsme sázeli. Bez jejího souhlasu a bez spolupráce se zde hospodařícími zemědělci by obnova to-
hoto krásného místa nebyla možná. Slavnostní tečkou za obnovou kapličky bude znovuvysvěcení pramene, které plánuje-
me na jaro roku 2010“, říká místostarostka obce Přerov nad Labem Irena Gregárková. 
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Stejně jako jiné podobné obce, i Přerov nad Labem není
svou sítí komunikací, ulic a polohou veřejných prostran-
ství ideálně stvořen pro dnešní životní styl a množství
osobních i nákladních automobilů projíždějících obcí.
Proto vznikají problémy a různé třecí plochy mezi obyva-
teli, podnikatelskými subjekty a samosprávou obce.

Chtěli bychom vás informovat o záměrech a možnos-
tech Zastupitelstva. Jistě jste si všimli nainstalovaných
měřících zařízení – tzv. radarů. Jejich funkcí není postiho-
vat řidiče za rychlou jízdu. Jen připomenou těm, kteří si
to sami včas neuvědomí – pozor, tady potkáš chodce!

Dalším bolavým místem je komunikace spojující hospo-
dářské objekty zemědělských podniků s obydlenými část-
mi obce. Občané právem kritizovali rychlou bezohled-
nou jízdu některých řidičů a to nejen kamionů. Po instala-
ci zpomalovacích retarderů ať terčů nebo prahů se stav
zlepšil. Přesto však existuje ještě další řešení tohoto pro-
blému. Nikoho to nebude stát nic než trochu pochopení.
Pracovníci podniků mohou připomínat řidičům, kteří za-
jišťují jejich podnikání, aby v obci projevili víc ohledu-
plnosti. Tam, kde to nepomůže, je na osobní aktivitě kaž-
dého občana – když zjistí, že některý řidič opakovaně po-
rušuje předpisy, je na něm, aby tuto svou zkušenost
oznámil policii.

Stále se vedou spory o statutu zóny ve středu obce mezi
školní budovou, obchodem potravin, cukrárnou a restau-
rací. Různé názory mají své příznivce i odpůrce. Ochrana
stromořadí na straně proti školní budově stojí proti mož-
nost parkování u obchodu a cukrárny. Zaznívá argument,

Projektová dokumentace vodovodu ke stavebnímu povo-
lení byla předána 23. 1. 2009 starostovi na MěÚ Lysá nad
Labem. V týdnu 23.–30. 12009 byly vypracovány a ode-
slány žádosti o vyjádření dotčených orgánů statní správy.
Všechna vyjádření budou zpět asi maximálně za 6 týdnů.
Problémy s vyjádřením se nepředpokládají. Stejné koleč-
ko proběhlo již při územním rozhodnutí bez negativních
reakcí úřadů. Ve 2. dekádě března můžeme žádat staveb-
ní úřad o stavební povolení. Předpokládáme, že stavební
povolení bude vydáno do konce měsíce dubna 2009. Ve
3. dekádě měsíce ledna bylo vypsáno výběrové řízení na
výběr zhotovitele zpracování žádosti o dotaci na skupino-
vý vodovod.

Podle našich předpokladů bude na začátku května
2009 stavební povolení v právní moci a vypracována žá-
dost o dotaci. V současné době sledujeme výzvy k podá-
ní žádosti o dotaci. Několik technických informací, ke kte-
rým jsou časté dotazy ze strany občanů:

že zákaz parkování může ovlivnit rozhodování některých
řidičů, zda zaparkují na vyhrazené ploše za obchodem
nebo pojedou do jiného obchodu. Vedení obce ale trvá
na bezpodmínečném zajištění bezpečnosti chodců, star-
ších občanů a zejména dětí. Nikdo jistě nebude diskuto-
vat, zda má být povoleno parkování na chodníku u školy.
To je nepřijatelné vzhledem k tomu, že bezpečnost děti
při pohybu okolo školy nikdo nedokáže zajistit na 100 %.

Status zóny u prodejny potravin, cukrárny a pohostin-
ství je stále v řešení a jednání dotčených osob a orgánů.
Přesto ale Zastupitelstvo obce jednomyslně prosazuje
zónu bez aut. Jistě – zákaz zastavení nejprve přinese čás-
tečně negativní postoj řidičů. Lze ale předpokládat, že
postupně si řidiči na novou situaci zvyknou a pochopí, že
zdraví a životy zejména dětí nepohodlí bohatě vynahra-
dí. Jistě máme ještě v paměti hrozivou havárii automobi-
lu právě u stromu před cukrárnou před několika lety. 

V neposlední řadě je i neoprávněné parkování automo-
bilů na různých místech obce. Ať je to parkování v prosto-
ru křižovatek, na chodnících nebo na autobusových za-
stávkách, vždy se jedná o porušování platných předpisů a
některých případech i o porušování obecní vyhlášky OZV
2/2007, o využívání veřejných prostranství v majetku
obce. Tyto případy budou řešeny upozorněním a pokud
nebude zjednána náprava, bude postupováno podle
platných předpisů a to i ve spolupráci v Policií ČR.

Pevně věříme, že k vyhrocení sporů nedojde a zvítězí
zdravý rozum.

• záložní vrt u jezu v Přerově nad Labem: podmínkou vo-
doprávního úřadu bylo napojení na záložní vrt. Již dříve
jsme Vás informovali o provádění čištění starého vrtu
a následné čerpací zkoušce. Vrt dává 4 litry/s, což je do-
statečné a jeho kvalita je dobrá. 

• v dokumentaci ke stavebnímu povolení jsou naprojek-
továny také podružné vodovodní řády, které jsou vyvede-
ny na hranici soukromých parcel a ukončeny zátkou.
Hlavní i podružné řády vodovodu budou financovány
z prostředků EU, státu a obce.

• občan si bude financovat vodovodní přípojku od hra-
nice pozemku ke své nemovitosti. Zájemce o odběr vody
musí provést ohlášení stavby vodovodní přípojky na sta-
vebním úřadě. Obecní úřad pomůže připravit občanům
veškeré tiskopisy (technická zpráva, situační plánek)
k ohlášení stavby přípojky.

Bezpečnost dopravy
Petr Baumruk

Informace o vodovodu
Vít Vašát
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Většina lidí bydlících na venkově se domnívá, že dýchají
čistší vzduch, než obyvatelé měst. Ne vždy je to pravda.
Na rozdíl od měst, kde za znečištění ovzduší může přede-
vším doprava, na vesnicích si za špatný vzduch většinou
mohou jejich občané. Důvodem je rozšířený nešvar pálit
v kamnech či na ohništích v podstatě vše, co hoří. Pálí se
nejen PET (polyetylentereftalát) lahve ale i další obaly, la-
kovaný nábytek, guma, polystyrén, molitan, látky, staré
boty, oblečení...

Kromě úspory peněz za odvoz odpadů si dokonce ně-
kteří myslí, že pálením odpadků v domácích kamnech
zjednodušují práci velkým spalovnám. Není to pravda.
Spalovny jsou nuceny instalovat odlučovače škodlivin za
miliardy korun, musí neustále kontrolovat množství a slo-
žení vypouštěných emisí a odpad spalují za nesrovnatel-
ně vyšších teplot než domácí krby. Mají vysoké komíny,
které způsobují, že do našich plic se vypuštěné chemiká-
lie dostanou už ve velmi zředěném stavu. Díky tomu je
škodlivost „profesionálního“ spalování odpadů nesrovna-
telně nižší, než když Přerov čas od času zahalí smrdutá
mlha stoupající z komínku nějakého paliče-amatéra.

Neničte si své zdraví, zdraví svých dětí, svých bližních
i ostatních spoluobčanů, nedovolte to však ani svým sou-
sedům. Využijte systému nakládání s komunálním odpa-
dem ve vaší obci, využívejte odpad k získávání druhot-
ných surovin, odpad vhodný k třídění separujte a hlavně
– vzniku odpadu předcházejte.

Pamatujte, že nejlepší odpad je takový, který nikdy ne-
vznikne. Proto při nákupu potravin myslete na to, jestli je
skutečně potřeba kupovat vodu v malých PET lahvích
nebo bonbony zabalené po vzoru matriošek v několika
obalech. U výrobků dlouhodobější spotřeby myslete na
to, aby měly delší životnost a preferujte takové zboží, kte-
ré lze v případě poruchy opravit.

Škodlivé látky, které vznikají při spalování, nejsou vidět
a většinou příliš nezapáchají. V kouři z kamen spalujících
odpady však bylo zjištěno asi 20 látek, u nichž byly pro-
kázány závažné zdravotní účinky.

Pokud doma přiložíte kousek plastu, dřevotřísku, pře-
kližku, gumu nebo umělá textilní vlákna, vězte, že to, co
vychází z vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř. Spa-
lujete-li odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, ky-
anidy, dioxiny, dehet a jiné látky, které dlouhodobě ne-
gativně ovlivňují zdraví vaše i vašeho okolí.

Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou do-
konce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinot-
vorný účinek. Velmi nebezpečnými produkty spalování
jsou tzv. dioxiny. Evropské emisní limity stanovené u dio-
xinů pro spalovny jsou právě v domácích topeništích čas-
to překračovány. Přitom například tetrachlorodibenzo-
dioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy.

I když doma spálíte jen malé množství odpadu, vzniklé
látky jsou škodlivé už při velice nízkých koncentracích. Asi
nikoho přímo neotrávíte, ale přispějete ke vzniku chronic-
kých dýchacích potíží hlavně dětí a starších lidí. Sebe
a svoje okolí otravujete pomalu a postupně.

Nejhorší jsou plasty, které obvykle dobře hoří, a tak čas-
to končí v kamnech. Plasty obsahují těžké kovy, které se
při spalování dostávají do ovzduší a zůstávají v popelu.
Další nebezpečnou škodlivinou jsou ftaláty. Ty se v lid-
ském těle hromadí a jsou považovány za ještě nebezpeč-
nější než jsou polychlorované bifenyly. 

Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC ne-
boli polyvinylchlorid. Vyrábí se z něho podlahové krytiny
(lino), novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé
lahvičky na kosmetiku, čisticí prostředky a bohužel také
řada dětských hraček. Při spalování PVC vzniká kyselina
chlorovodíková, jedovatý monomer vinylchlorid, karcino-
genní dioxiny, dále také jedovatý čpavek a ještě agresiv-
nější fosgen. Pokud vám zejména posledně jmenovaná
chemikálie něco připomíná, pak máte pravdu – fosge-
nem se vraždili lidé během bojů první světové války.

Na závěr tedy rada – chcete-li zůstat zdraví, máte-li rádi
své životní druhy, děti a vnoučata, nepalte odpady.
Nechte tuto práci na profesionály, kteří vědí, jak odpad
spálit a přitom neublížit sobě i druhým. 

Pálením odpadů škodíte především sami sobě
Petr Vilgus (podle www.vitaova.cz)

Doprava v obci Územní plán, dohoda s majiteli a provozovateli nákladních vozidel a spolupráce obecního úřadu s Policií
budou mít za cíl vymístění náklaďáků z částí obce, která jsou pro jejich průjezd a parkování nevhodná nebo zakázaná.
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Již řadu let nám spolehlivě slouží podtlaková kanalizace.
V loňském roce jsme provedli značným finančním nákla-
dem generální opravu technologického zařízení. Navíc
bude technologická linka doplněna o tzv. kalovou kon-
covku. Zjednodušeně řečeno, kaly z vyčištěné vody byly
dříve likvidovány různým způsobem. Nyní, po legislativ-
ním zpřísnění hygienických podmínek se musí likvidovat
řízeným způsobem. Dříve se kaly vyvážely na komposty
a byly používány jako biologické hnojivo. Protože mohou
obsahovat různé chemické látky, které se v čistícím proce-
su neodbourají, v kalové koncovce se koncentrují a uklá-
dají na určené skládky. To znamená zvýšení nákladů na
čištění odpadové vody. Provozní náklady zvyšuje i nárůst
cen energií a pohonných hmot. Zastupitelstvo se rozhod-
lo letos dotovat zvýšené provozní náklady a nepřenášet
další finanční zátěž na obyvatele Přerova nad Labem. 

Současně ale je třeba říci, že je v obci ještě řada nepři-
pojených nemovitostí. Jejich připojení by znamenalo zvý-
šené příjmy a tím i snížení rozdílu mezi provozními nákla-
dy a úhradou od uživatelů. Jinak bude v budoucnu třeba
přikročit k zvýšení ceny za užívání kanalizace. Majitelé
nepřipojených nemovitostí budou muset prokázat, jakým
způsobem likvidují své odpadní vody. 

V minulém roce byla realizována akce vyčištění povr-
chové dešťové kanalizace. Byly opraveny některé poško-
zené kanalizační vstupy. Při čištění bylo z kanalizace vytě-
ženo řádově 40 m3 sedimentů. Obecní úřad bude moni-
torovat nejvíce exponovaná místa, protože je podezření,

že z některých nemovitostí je do této kanalizace vypou-
štěn odpad, který tam nepatří. 

Občané, kteří vypouštějí odpadní vody z domácností,
se dopouštějí porušení zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách
a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu. Tím se vystavují sankcím ze strany
státních úřadů v rozmezí 15–100 tis. Kč. 

Obecní úřad apeluje na všechny vlastníky nemovitostí,
aby tyto nedostatky v průběhu letních měsíců odstranili.
Obecní úřad do dnešní doby motivuje vlastníky nemovi-
tostí 5tisícovou dotací za připojení k podtlakové kanali-
zaci. Přes všechny finanční nabídky je zájem u původních
nemovitostí poměrně malý. Obec uvažuje, že tuto dotaci
ukončí k 31. 12. 2009.

Nakonec bychom se chtěli obrátit na Vás, všechny uži-
vatele podtlakové kanalizace s žádostí o pomoc obsluze
při hledání závad úniku podtlaku ze systému. Při závadě
dochází k nežádoucímu nepřetržitému chodu agregátů
a tím jejich nadměrnému opotřebení a snížení životnosti. 

Překontrolujte u víka šachty sepnutí a vypnutí ventilu –
neměl by překročit dobu 8 vteřin, po tomto čase by se
z domovní šachty neměl ozývat žádný sykot. Při zjištění
delšího času sání nebo trvalého sykotu prosím volejte tel.:
723 912 370 nebo 723 912 325.

Připomínáme, že jakákoliv porucha podtlakové kanali-
zace znamená pro uživatele značné potíže. Proto bychom
se měli aktivně starat o bezporuchový chod. 

Podtlaková kanalizace v naší obci 
Zastupitelstvo obce

Obecní zastupitelstvo trvale sleduje dopravní obslužnost
naší obce s cílem pokud možno uspokojit požadavky ob-
čanů na rozsah, četnost spojů a optimální využití. Jistě
nejsou všichni spokojeni. Pro vaši informaci předkládáme
jeden z důvodů, proč není možné přidávat spoje, prodlu-
žovat nebo odklánět některé linky.

Tak jako každý rok, i letos naše obec musela zavázat, že
uhradí část prokazatelné ztráty ve veřejné hromadné
osobní dopravě dopravců při poskytování dopravní ob-
služnosti v okresu Nymburk. Tato částka je vztažena k po-
čtu přihlášených obyvatelů obce. Pro rok 2007 byla sta-
novena částka na jednoho obyvatele ve výši 170 Kč. Z vý-
sledku hospodaření vyplynulo, že díky přesné platební

kázni obcí a připsaným úrokům bylo možné pro rok 2008
stanovit částku na jednoho obyvatele ve výši 140 Kč. 

Z předpokladu hospodaření na společném účtu a od-
hadu výše výdajů dopravců vyplývá, že při počtu oby-
vatel okresu 89 396, který vychází ze statistických údajů
k 1. 1. 2008 na jedné straně a počtu ujetých kilometrů
v ostatní dopravní obslužnosti na autobusových linkách
okresu Nymburk na úrovni 195 236 km, na linkách ROPID
na úrovni 540 308 km, dojde u dopravců k navýšení ná-
kladů pouze z důvodu zvyšování vstupních nákladů, tedy
cen pohonných hmot. Starostové obcí okresu Nymburk
se dohodli na stanovení výše úhrady na jednoho obyva-
tele částkou 150 Kč. Při počtu obyvatel naší obce 1 065 to
znamená, že naše obec zaplatí 159 750 Kč.

Příspěvek obce na veřejnou dopravu
Petr Baumruk
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Halloweenská párty
V sobotu 1. listopadu 2008 uspořádaly Maminky dětem
3. halloweenskou párty pro děti a dospělé.

Nápaditě vyzdobný Taneční sál u Kotápišů přivítal ne-
spočet zvědavých dětí a dospělých v maskách kostlivců,
upírů, čarodějů, různých strašidel, zvířat a pohádkových
bytostí. Následovala diskotéka bohatá na veselé písničky,
kterou uspořádali DJ Radim a Tomáš.

Velký zájem u dětí sklidila pěvecká soutěž o dva živé
králičky, které věnoval do tomboly pan Bunda. Děti se
snažily i u dalších soutěží jakými byly taneční soutěž či
soutěž o nejoriginálnější masky. 
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Mikulášská nadílka
V sobotu 6. 12. 2008 se konala ve vánočně provoněném
a vyzdobeném sále U Kotápišů Mikulášská nadílka. O pří-
jemnou předvánoční atmosféru se postaral dětský fol-
klorní soubor Šáteček s pásmem adventních a vánočních
zvyků a písní. Letošní čekání na čerty, anděla a Mikuláše
se protáhlo. Čerti asi měli hodně práce se zlobivými dět-
mi v okolních vesnicích, nakonec se děti dočkaly i v Přero-
vě. Čekala je plná nůše balíčků se sladkostmi a ovocem.
Novinkou letošní mikulášské byla soutěž „štrůdlovaná“,
ochutnali jsme 14 výborných štrůdlů, a to jak sladkých,
tak slaných. Domácí pekárnu získala za svůj štrůdl paní
Ilona Benešová. Všem účastníkům soutěže děkujeme za
snahu. Maminky dětem děkují sponzorům, kteří pomá-
hali s financováním dětských akcí v roce 2008.
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Kateřinské zpívání. 29. listopadu 2008 se uskutečnilo Kateřinské zpívání v tanečním sále u Kotápišů, které uspořádala
Dykyta. Hostem večera byl soubor Skanzen Plzeň s muzikou Mladina, který se postaral o veselou zábavu pro všechny,
kdo nezůstal doma.



Dne 10. prosince 2008 schválilo zastupitelstvo obce Pře-
rov nad Labem veřejnoprávně projednané zadání nové-
ho územního plánu. První etapa přípravy nového územ-
ního plánu Vaší obce byla tedy ukončena.

Pro připomenutí otiskujeme opět schematickou mapu,
znázorňující záměry, které byly obsaženy v projednáva-
ném zadání, včetně komentáře k těmto lokalitám.

Z výsledného zadání, schváleného zastupitelstvem vaší
obce, byla na základě stanovisek dotčených orgánů státní
zprávy vyřazena lokalita 15 (nová komunikace východně
od obce) a výhledová rozvojová lokalita V4. Pro některé
další lokality byly stanoveny podmínky pro jejich prověře-
ní konceptem územního plánu (pro lokality 10, 12 a 13).

Nejvíce rozvojových lokalit je určeno pro výstavbu ro-
dinných domů. Prioritou by mělo být především vyplňo-
vání proluk uvnitř stávajícího zastavěného území obce
(lokality označené 1), případně dokončení již započaté-
ho rozvoje (lokality označené 2 a 4). Zadání ještě obsa-
huje k prověření dvě větší rozvojové lokality – jednu do-
plňující stávající strukturu obce na jihu Starého Přerova
(lokalita 3) a jednu propojující na severu stávající zástav-

bu Starého a Nového Přerova (lokalita 5) – v rámci roz-
voje této lokality by bylo možné také založit nové pěší
propojení Nového a starého Přerova, mimo stávající prů-
jezdní komunikaci, která právě v této části obce nenabízí
bezpečnou možnost pro pohyb pěších.

Územní plán může vymezit – kromě rozvojových loka-
lit, obsažených ve vlastním návrhu – i lokality/území, s ni-
miž se počítá pro výhledový rozvoj. Tyto lokality ve výhle-
du nejsou součástí závazné části územního plánu, je to
především informace, že tímto směrem by se měl ubírat
patrně další rozvoj obce po vyčerpání všech dostupných
rozvojových lokalit – je ale nutno, aby se tyto lokality ve
výhledu staly lokalitami v návrhu (změnou územního
plánu, příp. novým územním plánem někdy v budouc-
nosti). 

Zadání obsahuje celkem čtyři lokality k prověření, které
by se mohly stát těmito lokalitami ve výhledu – vesměs
určenými pro případný další rozvoj zástavby rodinných
domů (lokality V1, V2, V3 a V5).

Kromě výše popsaných lokalit pro výstavbu rodinných
domů obsahuje zadání i dvě lokality k prověření pro roz-

Čtvrtá informace o územním plánu 
Ivan Plicka

Přerovský zpravodaj 1_200910

Naše občanské sdružení opět přichází s článkem do Pře-
rovského zpravodaje. Náš poslední příspěvek vyšel ve
zpravodaji 02/2008, od té doby nějaký čas již uplynul. Co
se nezměnilo je to, že ERnetFree nadále funguje a nadále
zásobuje své členy kvalitní konektivitou jak do své sítě ER-
net, tak primárně do Internetu. Těší nás váš zájem a jsme
vděčni za ohlasy, které se šíří po okolí o naší síti.

V loňském roce byla hlavní událostí Valná hromada na-
šeho sdružení, které se zúčastnilo neuvěřitelných 15 čle-
nů! Zde jsme probrali výsledky za rok 2007, aktuální stav,
plány pro blízkou budoucnost a zvolili jsme staronové ve-
dení sdružení. 

V současnosti reagujeme na zvýšený zájem o síť ERnet
a rozšiřujeme pokrytí do okolí. Pokrýváme celý Přerov
nad Labem, Semice, Vestec, Bříství a necelou polovinu
Kounic. Připravujeme Mochov a Výkáň. Se zvýšeným po-
čtem členů vzrůstají i nároky na kvalitnější síť, silnějsí da-
tový přípoj internetové konektivity a převážně na silnou
vnitřní síť. Samozřejmostí je každoroční posilování inter-
netového připojení, tak jak vzrůstá náročnost datové ko-
munikace. 

Momentalně připravujeme pro naše členy připojení
v místních hospodách, kam si budete moci vzít své note-
booky, PDA zařízení a mobilní telefony, prostě vše, co má

wifi a využít možnost připojení. Také lze používat veřejně
dostupný internet zdarma na terminalu v přerovské cuk-
rárně. Připravujeme i další podprojekty projektu ERnet.

Naše síť ERnet vznikla před čtyřmi roky jako reakce na
absenci kvalitního připojení v Přerově nad Labem a okolí.
Tak jako před čtyřmi lety, i v současnosti jsme otevřeni
každému, kdo má zájem o kvalitní připojení a zároveň
chce podpořit kvalitní projekt v místě, kde žije. Členům
sdružení rádi pomůžeme navrhnout jejich domácí síť,
případně se na nás můžete obrátit s problémem vašeho
počítače.

Jsme vám neustále k dispozici na místním fóru F-ERnet,
které naleznete na http://forum.ernet. Zde se dočtete ty
nejaktuálnější informace o vývoji našeho sdružení a naší
sítě, zde můžete diskutovat o životě v Přerově nad La-
bem, tak i jeho okolí. Přijďte na http://forum.ernet, kde
i vy zde můžete přispět se svou kapkou do mlýna. 

Být na ERnetu je více než mít obyčejné připojení do
Internetu. Chcete-li mít kvalitní vysokorychlostní připoje-
ní do Internetu, podpořte naše sdružení a náš projekt
a získejte tím mnohem více. 

Zdraví vás Miroslav Kolenský, předseda ERnetFree o. s.,
www.ernetfree.net

ERnet tady, ERnet tam, všude kam se podívám
Miroslav Kolenský
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voj nové zástavby bytových domů (lokality 7 a 9), při-
čemž v obou případech bude nejdůležitější stanovení ta-
kových regulativů v územním plánu, aby případná nová
zástavba byla co nejcitlivější ke stávající struktuře obce.

Další lokality, obsažené v zadání k prověření, jsou urče-
ny k rozvoji vybavenosti obce. Jedná se jednak o dvě lo-
kality pro případnou výstavbu domu s pečovatelskou
službou, resp. domu seniorů (lokalita 6 a lokalita 8), jed-
nak o lokalitu pro vybudování víceúčelového sportovního
hřiště v souvislosti s regenerací zámeckého parku (loka-
lita 10) a jednak o lokalitu, která by měla sloužit k rozšíře-
ní stávajícího sportovního areálu na sever od obce (loka-
lita 13). Koncept územního plánu prověří u lokality 10 va-
riantu využití pro dětské hřiště a u lokality 13 variantu
zmenšeného plošného rozsahu.

V zadání jsou také lokality, určené k prověření, které by
mohly rozšířit plochy pro podnikání – jedná se o lokality
pro rozšíření areálů zemědělského hospodaření (lokality
11 a 12) a lokalitu pro vybudování farmy pro chov koní
(lokalita 16). Podmiňující investicí pro další rozvoj areálů
zemědělského hospodaření v jihovýchodní části obce by
mělo být vybudování uspokojivého dopravního napojení
těchto areálů, které by nahradilo dnešní trasu, vedoucí
středem obce (lokalita 14). Koncept zemního plánu pro-
věří variantu doplnění pásu zeleně při jižním a východ-
ním okraji lokality 12.

Poslední lokalitou, obsaženou zadání, je námět na vy-
budování případného odstavného parkoviště pro auto-
busy návštěvníků skanzenu tak, aby neparkovaly ve stře-
du obce a neznehodnocovaly jeho prostředí – lokalita
případného odstavného parkoviště je navržena ve vazbě
na stávající čerpací stanici pohonných hmot (lokalita 17)
a částečně zasahuje do sousedního správního území.

V současné době se tedy rozbíhají práce na konceptu
územního plánu. Současně s tím by měly začít průzku-
mové práce pro vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území (SEA) – toto vyhodnocení vypra-
cuje k tomu oprávněná osoba; výběrové řízení na tohoto
zpracovatele právě probíhá.

Jedním z výstupů veřejnoprávního projednání zadání
územního plánu byl totiž i požadavek dotčených orgánů
státní zprávy na zpracování SEA. Citace z odůvodnění
v zadání územního plánu:

„Důvodem tohoto požadavku jsou tyto rozvojové plo-
chy: lokalita s navrhovaným funkčním využitím pro víceú-
čelové sportovní hřiště (10), lokalita určená pro rozvoj ze-

mědělského hospodaření (12), lokalita určená k rozšíření
stávajícího sportovního areálu (13), lokalita pro vybudo-
vání farmy na chov koní (objektu pro chov koní a jejich
sportovní testaci, pastviny a jízdárnu) (16) a lokalita pro
odstavné parkoviště pro autobusy návštěvníků místního
skanzenu (17).

Bude vyhodnocen zejména vliv z hlediska trvalého zá-
sahu do krajiny a sídla, změny v uspořádání krajiny a vliv
na krajinný ráz, dopravní napojení nových rozvojových
ploch a důsledky na stávající dopravní řešení, včetně ře-
šení lodní dopravy po Labi, zvýšení dopravní a hlukové
zátěže, znečištění ovzduší, vliv na povrchové a podzemní
vody (vliv rekreační dopravy), dále stanovit za jakých
podmínek jsou tyto přípustné, případně navrhnout kom-
penzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit
nebo zcela eliminovat.

Ve vyhodnocení bude zpracována kapitola závěry a do-
poručení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu
s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska
negativních vlivů na životní prostředí s lokalitou souhla-
sit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění nebo
nesouhlasit.“

Pokud se týká časového odhadu, veřejnoprávní projed-
nání konceptu územního plánu Vaší obce by mělo začít –
po vypracování SEA a zapracování výstupů SEA do kon-
ceptu územního plánu – v srpnu nebo v září tohoto roku.

Koncept územního plánu obce bude tedy podle zákona
veřejnoprávně projednán, přičemž se k němu v zákon-
ných lhůtách mohou vyjádřit všichni – dotčené orgány
státní správy, správci sítí, občané, majitelé pozemků. Vý-
sledné souborné stanovisko z veřejnoprávního projedná-
ní bude schváleno zastupitelstvem obce a stane se výcho-
zím podkladem pro návrh územního plánu Vaší obce.
Návrh územního plánu bude projednán s dotčenými or-
gány státní správy a podle pokynů, vzešlých z tohoto pro-
jednání, bude vypracován upravený návrh územního
plánu. Tento upravený návrh bude opět veřejnoprávně
projednán, to znamená, že se k němu mohou vyjádřit
opět všichni, nejen dotčené orgány státní správy. Po tom-
to projednání (řízení o územním plánu) získá Vaše obec
nový územní plán – po jeho konečném schválení zastupi-
telstvem obce. (Pro zájemce: podrobně je celý proces po-
psán v §43 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zá-
kon.) Lze předpokládat, že platný územní plán bude mít
Vaše obec zhruba na konci léta, či počátku podzimu pří-
štího roku.

Mateřské centrum Přerováček
Srdečně zveme všechny maminky na mateřské dovolené s dětmi 0–4 roky. 

Otevřeno každý čtvrtek 8–11 hod. (vestibul pod školkou). 

Přijďte se podívat, zacvičit a zazpívat si s dětmi, popovídat si s ostatními maminkami. 
Bližší informace o programu sledujte na www.prerovacek.estranky.cz.

Všechny srdečně zveme
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Pro správní území obce Přerov nad Labem není k dispozici žádná
územně plánovací dokumentace. Zastupitelstvo obce Přerov nad La-
bem v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) rozhodlo 30. 5.
2007 o pořízení územního plánu.

Řešeným územím územního plánu je správní území obce Přerov
nad Labem, k. ú. Přerov nad Labem.

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně
plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších šir-
ších územních vztahů
Pro územní plán Přerov nad Labem vyplývají z Politiky územního
rozvoje 2006 (schválené usnesením vlády České republiky č. 561, ze
dne 17. 5. 2006) republikové priority územního plánování pro zajiš-
tění udržitelného rozvoje území. Tyto republikové priority jsou obsa-
žené v Politice územního rozvoje v kapitole 2.2:

19) „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kul-
turní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a ar-
cheologického dědictví...“

Územní plán Přerov nad Labem bude při stanovení základních
principů možného dalšího rozvoje řešeného území obsahovat zása-
dy ochrany všech hodnot v území a určí podmínky pro využití úze-
mí ochraňující hodnoty území.

20) „Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu
přírody, tak hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při
tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a uživateli území.“

Územní plán Přerov nad Labem bude při stanovení základních
principů možného dalšího rozvoje řešeného území obsahovat zása-
dy ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systé-
mu ekologické stability a plochy pro Naturu. Územní plán prověří
a upřesní lokalizaci nadregionálních, regionálních a lokálních územ-
ních systémů ekologické stability. Důsledně bude chráněno kvalitní
krajinné prostředí celého řešeného území.

Územní plán prověří plochy pro rozvoj zemědělského hospodaře-
ní. Územní plán prověří plochy pro výstavbu domu s pečovatelskou
službou, resp. domu seniorů. Územní plán prověří zásobení zasta-
věného území i rozvojových ploch technickou infrastrukturou.

24) „Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika,
poznávací turistika), obzvláště ve specifických oblastech, s cílem za-
chování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska
cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umož-
ňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo,
lyžařská, hipo).“

Územní plán prověří zahuštění sítě tras pro všechny druhy aktivní
turistiky.

25) „Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší do-
stupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury
s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastruk-
turu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li
to účelné, do společných koridorů.“

Územní plán prověří možnosti pro vybudování plnohodnotné
místní komunikace, která by umožnila zklidnění dopravy ve středu
obce, zejména vyloučením tranzitní dopravy, resp. dopravy vyvola-
né areály zemědělského hospodaření, ležícími ve východní části za-
stavěného území obce. 

27) „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze,

atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajis-
tit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozli-
vům povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových úze-
mích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných přípa-
dech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zá-
stavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod...“

Územní plán nebude navrhovat stavby v údolních nivách vodních
toků. Územní plán prověří potřebu protierozních opatření (např. za-
travnění na svažitých pozemcích, či výsadbu dřevin).

Z územního plánu velkého územního celku Pražský region, který
byl schválen usnesením č. 55-15/2006/ZK zastupitelstva Středo-
českého kraje dne 18. 12. 2006, do východní části katastru zasahuje
úprava trasy silnice II/272, uvedená ve VÚC Pražského regionu jako
D052. Tento záměr bude územním plánem prověřen a upřesněn.

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických pod-
kladů
Územně analytické podklady nejsou v době pořizování ÚP Přerov
nad Labem k dispozici. Byly proto zpracovány průzkumy a rozbory
pro pořízení územního plánu, vycházející ze struktury územně ana-
lytických podkladů (podle Přílohy 1 k vyhlášce 500/2006 Sb.)., které
byly podkladem pro toto zadání územního plánu Přerov nad La-
bem.

Z provedených průzkumů a rozborů vyplývá jednak nutnost pod-
pořit další rozvoj bydlení v obci, zejména v rodinných domech, ale
i v bytových domech. Dále pak potřeba dalšího rozvoje občanské
vybavenosti v obci a také rozvoje technické a dopravní infrastruktu-
ry, zejména v souvislosti s vymezením nových rozvojových lokalit. 

Z hlediska dopravní infrastruktury je nutno jednak ochránit střed
obce od tranzitní dopravy a dopravní obsluhy areálů zemědělského
hospodaření a jednak obnovit cestní síť ve správním území obce,
i s cílem zajistit objízdné trasy pro účelovou dopravu (zejména do-
pravu spojenou se zemědělským hospodařením). Je nutné vymezit
plochy pro vybudování chodníků. Územní plán bude rovněž věno-
vat pozornost lodní dopravě pro Labi, zejména dopravě rekreační.

Zároveň je žádoucí uchovat a chránit jedinečný ráz krajiny, a re-
spektovat též tradiční venkovský charakter obce.

c) Požadavky na rozvoj území obce
Jednotlivé lokality k prověření územním plánem jsou obsaženy
v grafické příloze (Výkres limitů využití území; lokality 1–17, resp. lo-
kality V1–V5).

Lokality 1, 2, 3, 4 a 5 jsou určeny k prověření pro rozvoj výstavby
rodinných domů. V případě lokalit označených 1 a 2 se jedná o do-
plnění stávajícího zastavěného území obce, přičemž v případě loka-
lit označených 2 jde o lokality již připravované k plánované výstav-
bě. Lokality 3, 4 a 5 jsou hlavními lokalitami pro rozvoj rodinných
domů, doplňujících logicky stávající strukturu zástavby obce.

Lokalita 6 je určena k prověření pro výstavbu domu s pečovatel-
skou službou, resp. domu seniorů.

Lokality 7 a 9 jsou určeny k prověření pro výstavbu bytových
domů; v případě lokality 9 je nutno respektovat důsledně měřítko
a charakter okolní zástavby – jednalo by se o doplnění stávající
struktury ve středu obce.

Lokalita 8 je určena k prověření pro výstavbu domu s pečovatel-
skou službou, resp. domu seniorů. 

Lokalita 10 – územní plán prověří záměr pro vybudování víceúče-
lového sportovního hřiště. 

Lokality 11 a 12 jsou určeny k prověření pro další rozvoj zeměděl-
ského hospodaření. Podmiňujícími investicemi pro případný rozvoj
těchto lokalit bude realizace nového dopravního napojení (lokalita
14), rozšíření stávající komunikace V Rovinách.

Lokalita 13 je určena k prověření pro rozšíření stávajícího sportov-
ního areálu.

Lokalita 14 je určena k prověření pro vybudování plnohodnotné
místní komunikace, která by umožnila zklidnění dopravy ve středu
obce, zejména vyloučením tranzitní dopravy, resp. dopravy vyvola-
né areály zemědělského hospodaření, ležícími ve východní části za-
stavěného území obce.

Lokalita 16 je určena k prověření pro vybudování farmy pro koně
(objekt pro chov choní a jejich sportovní testaci, pastviny, jízdárnu).

Ú z e m n í  p l á n
Schválené zadání ÚP
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Lokalita 17 je určena k prověření pro vybudování odstavného par-
koviště pro autobusy návštěvníků místního skanzenu – vymezení
a rozvoj této plochy bude nutno koordinovat s územním plánem
sousedního správního území.

Lokality V1, V2, V3, V5 jsou určeny k prověření – k vymezení jako
druhá etapa rozvoje území pro výstavbu rodinných domů. Zpra-
covatel prověří reálnost naplnění uvedených ploch v souladu s me-
todickým pokynem „Vyhodnocení účelného využití zastavěné-
ho území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch“
(www.uur.cz). 

Lokality 15 a V4 byly z dalšího projednávání ÚP vyňaty.

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanis-
tickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
Územní plán bude respektovat charakteristický venkovský ráz obce
se zachovalou venkovskou zástavbou, zejména v prostoru návsi. 

Územní plán prověří možnost obnovy či nového trasování komu-
nikací sloužících k obsluze zemědělských objektů ve východní části
obce, nejlépe rozšířením stávajících komunikací. Dále prověří zahuš-
tění sítě tras pro všechny druhy aktivní turistiky. Územní plán prově-
ří doplnění doprovodné stromové vegetace podél komunikací.

Územní plán prověří a upřesní nad katastrální mapou lokální
územní systém ekologické stability dle podkladů odboru životního
prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem. Nadregionální a regio-
nální územní systém ekologické stability bude též prověřen a upřes-
něn, zvláště v místech střetů se zástavbou. 

Návrh koncepce uspořádání krajiny bude vycházet z charakteru
řešeného území a bude chránit jeho krajinný ráz. Vycházet bude
především z koncepce zákona o životním prostředí, v platném zně-
ní a jeho zásad únosného zatížení životního prostředí a trvale udrži-
telného rozvoje a dále ze zákona o ochraně přírody a krajiny, v plat-
ném znění.

Do textové i výkresové části územního plánu bude zařazena navr-
hovaná evropsky významná lokalita CZ0210713 – Polabské hůry.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků ur-
čených k plnění funkcí lesa bude respektována ochrana zemědělské
a lesní půdy ve smyslu platných zákonů. Bude zakresleno a respek-
továno ochranné pásmo lesa (50 m od okraje lesa) a nové stavby
budou umisťovány nejblíže 30 m od okraje pozemků určených k pl-
nění funkcí lesa. Územní plán prověří ochranu orné půdy před vod-
ní erozí v prostoru Přerovské hůry.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura: Územní plán prověří možnost odlehčení
dopravy ve středu obce, včetně možnosti nového dopravního napo-
jení obce z východu, např. rozšířením stávající zpevněné komunika-
ce V rovinách. 

Územní plán prověří současnou i historickou cestní síť pro účelo-
vou dopravu (dopravu spojenou se zemědělským hospodařením)
a pro cyklistickou a pěší dopravu.

Územní plán prověří řešení parkování osobních automobilů a au-
tobusů přijíždějících do obce za účelem návštěvy Skanzenu v Přero-
vě nad Labem. 

V grafické části budou uvedena čísla pozemních komunikací a bu-
dou zakreslena jejich ochranná pásma.

Dosud nerealizované inženýrské sítě, pokud nejsou zřizovány pro
potřeby pozemních komunikací, budou navrženy mimo silniční
a pomocné silniční pozemky.

Důsledně bude řešena pěší doprava (vymezení ploch pro vybu-
dování chodníků). 

Územní plán prověří lodní dopravu po Labi, zejména dopravu
rekreační. Územní plán prověří a upřesní studii „Generální řešení
splavnění Labe pro třídu Vb“, kterou zpracovaly Vodní cesty a. s. pro
Ministerstvo dopravy v listopadu 2002. Podle tohoto materiálu se
předpokládají směrové úpravy koryta Labe.

Územní plán ověří a upřesní úpravu trasy silnice II/272, uvedenou
ve VÚC Pražského regionu jako D052.
Technická infrastruktura: Územní plán prověří zásobení zastavěné-
ho území technickou infrastrukturou s cílem zlepšit vybavení zasta-
věného území a zajištění dostatečného vybavení zastavitelného úze-
mí – rozvojových lokalit.

ÚP převezme trasu stavby „Skupinový vodovod pro obce Přerov
nad Labem, Semice, Starý Vestec a Bříství“.

V jednotlivých částech obce územní plán prověří koncepci likvi-
dace splaškových a srážkových vod. Srážkové vody je nutno v maxi-
mální možné míře likvidovat přímo na pozemku (akumulace, vsak).
Nakládání s odpady: Územní plán prověří možnost umístění sběrné-
ho dvora v obci. 
Občanské vybavení: ÚP prověří území obce z hlediska možné vý-
stavby domu s pečovatelskou službou, resp. domu seniorů. Územní
plán prověří rozšíření stávajícího hřiště TJ Sokol. 

Územní plán prověří rozšíření plochy občanské vybavenosti pro
vzdělávání a výchovu s pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu
a sport, tedy s možností vybudování hřiště za školou. Toto by slouži-
lo základní i mateřské škole, neboť nyní u školy žádné hřiště není. 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Územním plánem budou respektovány a chráněny nemovité kultur-
ní památky v obci a urbanisticky hodnotné centrum obce s přilehlý-
mi stavbami kolem rybníka. Nemovité kulturní památky budou ob-
saženy v grafické i textové části územního plánu. 

Území je hodnotné svým přírodním prostředím. V severní části se
nachází údolní niva Labe, v severozápadní části se nachází plocha
Natura 2000 (Evropsky významná lokalita Káraný-Hrbáčkovy tůně),
pro východní část je typická Přerovská hůra, která je též navržena do
systému Natura 2000 pod označením CZ0210713 – Polabské hůry.
Řešení bude obsahovat zásady ochrany všech složek životního pro-
středí, včetně územního systému ekologické stability; důsledně
bude chráněno kvalitní krajinné prostředí celého řešeného území.

Územní plán prověří doplnění zpevněných komunikací a polních
cest doprovodnou stromovou zelení. 

Nové objekty rodinných domů, zemědělské výroby, služeb a ob-
čanského vybavení musí svou hmotou a umístěním respektovat tra-
diční hodnoty a měřítka v krajině a venkovský typ zástavby obce.

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná
opatření a asanace
V rámci územního plánu Přerova nad Labem budou navrženy pří-
padné veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, či asa-
nační zásahy, které budou důležité z hlediska dalšího rozvoje obce.
V textové části územního plánu budou uvedena čísla parcel zapsa-
ných na LV veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opat-
ření a případných asanací. Budou rozděleny na pozemky s předkup-
ním právem a na pozemky s možností vyvlastnění, případně s obě-
ma variantami.

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Civilní ochrana: V souladu s platnými právními předpisy bude do
textové a grafické části územního plánu zapracován návrh ploch pro
požadované potřeby z hlediska civilní ochrany.
Požární ochrana: Řešení komunikací a technického vybavení bude
navrženo s ohledem na platné předpisy požární ochrany, především
zajištěním přístupu a příjezdu ke všem objektům a dostatku vodních
zdrojů pro požární účely. 
Obrana státu: Z hlediska obrany státu nejsou předpokládány pro
územní plán Přerov nad Labem zvláštní požadavky na řešení.
Ochrana nerostného bohatství: Do jihozápadní části katastru okra-
jově zasahuje pouze nebilancované ložisko Sedlčánky-Císařská Ku-
chyně. Tato plocha nebude územním plánem dotčena. 
Záplavová území: Územní plán bude respektovat stanovená zápla-
vová území a aktivní zóny.
Archeologická ochrana: V území je velká pravděpodobnost archeo-
logických nálezů. V případě archeologických nálezů bude postupo-
váno v souladu se zákonem o státní památkové péči a s Maltskou
úmluvou. 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problé-
mů v území
Územní plán Přerov nad Labem bude při stanovení základních prin-
cipů možného dalšího rozvoje řešeného území obsahovat zásady
ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systé-
mu ekologické stability a plochy pro Naturu. Územní plán prověří
a upřesní lokalizaci nadregionálních, regionálních a lokálních územ-
ních systémů ekologické stability. Důsledně bude chráněno kvalitní
krajinné prostředí celého řešeného území.



ÚP bude chránit hodnotnou zástavbu v centru obce. Nové objek-
ty rodinného bydlení, zemědělské výroby, služeb a občanského vy-
bavení musí svou hmotou a umístěním respektovat tradiční hodno-
ty a měřítka v krajině a v obci. Toto musí splňovat i rodinné domy,
které budou dostavovány v prolukách nebo blízko centra obce.
Územní plán pro tyto plochy navrhne podmínky pro využití území
a rámcové regulativy. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu budou stanoveny zvláštní
podmínky pro využití území v lokalitě 2 pro 7 pozemků na Přerovské
hůře.

Plán prověří vytvoření nových veřejných prostranství v rámci loka-
lit 3, 5 a V3 v souladu s § 22 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb.

Územní plán prověří možnost napojení zemědělských areálů na
východním okraji obce na komunikace III/2724 a II/ 272 tak, aby do-
pravní obsluha zemědělských areálů nejezdila přes obec, např. roz-
šířením stávající komunikace V rovinách.

Územní plán prověří možnosti parkování osobních automobilů
a autobusů návštěvníků Skanzenu v Přerově nad Labem.

Územní plán prověří záměr na rozšíření stávajícího sportoviště
(záměr 13) též z hlediska nezbytného rozsahu této plochy. Záměr
zasahuje do půd v I. třídě ochrany a nachází se v blízkosti plochy
pro Naturu. Zároveň leží v záplavovém území Labe Q100. Případné
záměry staveb budou předloženy k posouzení Povodí Labe, s. p.

ÚP prověří záměr v lokalitě 10, pro vybudování víceúčelového
sportovního hřiště zvláště z hlediska urbanistického a hygienického
(ochrany blízké zástavby rodiných domů před hlukem) a z hlediska
zohlednění stávající stromové vegetace. Pořizovatel navrhuje varian-
tně tuto lokalitu k prověření pro plochy veřejných prostranství na-
vazující na areál zámku, zahrnující veřejnou zeleň a dětské hřiště
(např.: skluzavky, houpačky, lavičky). 

Územní plán prověří záměr v lokalitě 6 pro výstavbu domu s pe-
čovatelskou službou, resp. domu seniorů též z hlediska měřítka
a charakteru okolní zástavby. Lokalita 6 se nachází na návsi s hod-
notnou typickou venkovskou zástavbou.

Územní plán prověří záměr v lokalitě 8 pro výstavbu domu s pe-
čovatelskou službou, resp. domu seniorů také z hlediska měřítka
a charakteru okolní zástavby.

Územní plán prověří záměr v lokalitě 9 pro výstavbu bytových
domů zvláště z hlediska měřítka a charakteru okolní zástavby – jed-
nalo by se o doplnění stávající struktury ve středu obce.

Územní plán prověří možnost umístění ochranného pásu zeleně
o min. šířce 10 m s výsadbou vzrůstných dřevin při jižní a východní
hranici lokality č. 12. 

Plán prověří vyčlenění jednostranného pásu zeleně podél komuni-
kace č. 14 k odclonění rodinných domů před hlukem a prachem.

Územní plán prověří záměr v lokalitě 16 pro objekt pro chov koní
a jejich sportovní testaci, pastviny a jízdárnu. Lokalita se nachází
v regionálním biocentru „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“ a v záto-
povém území údolní nivy Labe Q100, která je zároveň významným
krajinným prvkem ze zákona. Případné záměry staveb budou před-
loženy k posouzení Povodí Labe, s. p.

Osa suché řady nadregionálního biokoridoru NRBK K 10 prochází
přes zastavěné území, přes plochy k prověření pro rozvoj výstavby
rodinných domů č. 5 a rezervní V3. Trasa nadregionálního biokori-
doru bude v územním plánu upřesněna.

Osa mezofilní řady nadregionálního biokoridoru NRBK K 10 pro-
chází přes zastavěné území (chatovou zástavbu Havránka). Trasa
nadregionálního biokoridoru bude v územním plánu upřesněna.

Osa borové řady nadregionálního biokoridoru NRBK K 67 prochá-
zí přes zastavěné území (chatovou oblast Řehačka). Trasa nadregio-
nálního biokoridoru bude v územním plánu upřesněna.

Změny vedení tras nadregionálních biokoridorů projedná pro-
jektant s autorizací na územní systémy ekologické stability s dotče-
ným orgánem – Ministerstvem životního prostředí, odborem péče
o krajinu.

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce
v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
Dle Politiky územního rozvoje 2006 (schválené usnesením vlády
České republiky č. 561, ze dne 17. 5. 2006) se území obce nachází
v rozvojové oblasti Praha, kde se s rozvojem veřejné infrastruktury
předpokládá zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel. Dle návrhu Po-

litiky 2008 by měl územní plán v rozvojové oblasti Praha vymezit
územní rezervy pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné ze-
leně (zeleného pásu). 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude ulo-
ženo prověření změn jejich využití územní studií
V rámci zpracování územního plánu Přerov nad Labem není vyme-
zení takovýchto ploch či koridorů předpokládáno.

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou pod-
mínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regu-
lačním plánem
V rámci zpracování územního plánu Přerov nad Labem není vyme-
zení takovýchto ploch či koridorů předpokládáno.

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitel-
ný rozvoj území
V rámci zpracování územního plánu Přerov nad Labem bude zpra-
cováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území.

V rámci zpracování územního plánu obce Přerov nad Labem bude
projektantem autorizovaným pro posuzování vlivů na životní pro-
středí zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu.

Důvodem tohoto požadavku jsou tyto rozvojové plochy: lokalita
s navrhovaným funkčním využitím pro víceúčelové sportovní hřiště,
lokalita určená pro rozvoj zemědělského hospodaření, lokalita urče-
ná k rozšíření stávajícího sportovního areálu, lokalita pro vybudová-
ní farmy na chov koní (objektu pro chov koní a jejich sportovní tes-
taci, pastviny a jízdárnu) a lokalita pro odstavné parkoviště pro
autobusy návštěvníků místního skanzenu.

Bude vyhodnocen zejména vliv z hlediska trvalého zásahu do kra-
jiny a sídla, změny v uspořádání krajiny a vliv na krajinný ráz, do-
pravní napojení nových rozvojových ploch a důsledky na stávající
dopravní řešení, včetně řešení lodní dopravy po Labi, zvýšení do-
pravní a hlukové zátěže, znečištění ovzduší, vliv na povrchové
a podzemní vody (vliv rekreační dopravy), dále stanovit za jakých
podmínek jsou tyto přípustné, příp. navrhnout kompenzační opat-
ření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela eliminovat.

Ve vyhodnocení bude zpracována kapitola závěry a doporučení
včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu s uvedením zejména
jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní pro-
středí s lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich
upřesnění nebo nesouhlasit.

V průběhu zpracování SEA bude zpracovatel vyhodnocení SEA
spolupracovat se zpracovatelem územního plánu a pořizovatelem,
včetně využití předběžného projednání dle zákona o posuzování vli-
vu na životní prostředí.

Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být
pouze k tomu oprávněná osoba.

Krajský úřad Středočeského kraje, orgán ochrany přírody a krajiny
vyloučil významný vliv územního plánu na evropsky významné lo-
kality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit
(nařízení vlády č. 132/2005 Sb.), a ptačí oblasti.

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadav-
ků na zpracování variant
Vzhledem k požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje na po-
souzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, bude
zpracován koncept územního plánu. 

Pokud vzejde z posouzení vlivu na životní prostředí požadavek na
řešení variant, budou tyto řešeny v konceptu ÚP. 

o) Požadavky na uspořádání konceptu a návrhu územního plánu
a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charak-
ter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vy-
hotovení

ÚP bude zpracován v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území (zejména terminologie).

Územní plán Přerov nad Labem bude zpracován v rozsahu podle
přílohy 7 k vyhl. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pláno-
vací činnosti, a to v tomto rozsahu:
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Z důvodu lepší čitelnosti popisů rozvojových zón v centrální části obce nejsou na mapce
vidět lokality 16 (koňská farma) a 17 (odstavné parkoviště u benzínové stanice u Obory).
Celou mapku najdete ve zpravodaji 2/2008 nebo na www.prerovnl.cz.
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Informace z přerovské školky

Informace z přerovské jídelny, sběr surovin

Motto školy: Všechno, co v mateřské škole děláme, dělá-
me pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich
mnohostranný rozvoj.

Vážení rodiče,

prostřednictvím tohoto listu bychom Vás rádi informovali
o mateřské škole – součásti Základní školy a mateřské ško-
ly Přerov nad Labem, okres Nymburk – a o důležitých ak-
cích, které pro školní rok 2008/2009 připravujeme.

Vaše připomínky, názory a dotazy s Vámi rádi projedná-
me písemně i telefonicky, ale mnohem raději budeme,
když za námi do mateřské školy přijdete. Hezké dny
a úspěšný školní rok.

Romana Henyšová, učitelka mateřské školy 

Provoz mateřské školy:
Denně 6.30–16.30

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2009/2010:
11. března 2009 od 13.00 hod

Předškolní vzdělávání probíhá podle školního vzdělávací-
ho programu ZRNÍČKO, který je zaměřen na individuální
přístup k dětem, rozvoj jejich samostatnosti a získávání
zdravého sebevědomí. Respektujeme individualitu dítěte
a jeho osobnost se zřetelem k jednotlivým vývojovým ob-
dobím. Do předškolního vzdělávání jsme zařadili odpo-
lední bloky s logopedií a angličtinou. Povedou je učitelky
základní školy. Cílem programu je nabízet dětem bohatý
rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru, zís-
kávat zkušenosti v průběhu celého dne. Využíváme běž-
ných životních situací i nahodile vzniklých okolností a pří-
ležitostí.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2, jsou ceny
obědů stanoveny podle data narození dětí. 
Celková cena za stravování v MŠ: 33 Kč (z toho: dopoled-
ní svačina 6 Kč, oběd 18 Kč, odpolední svačina 6 Kč, pitný
režim 3 Kč).
Odhlašování stravování se provádí u vedoucí školní jídel-
ny den před nepřítomností strávníka (tedy i o víkendu)
– mobil: 739 379 745, tel. nebo sms. První den nepřítom-
nosti je možné oběd odebrat do přinesených nádob.
V následujících dnech nikoli.

Specifika školy: osobnostně orientovaná výchova
Téma školního projektu: Hrajeme si celý rok
Tématické celky:

Únor
„OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS“
• Máme maškarní bál; kdo přišel, ten se smál; co děláme
celý den a celý rok; čím budu, až vyrostu; tvary kolem nás

Březen
„SLUNÍČKO, POPOJDI MALIČKO“
• Máme se rádi s mámou a tátou; ptáčku, kde hnízdečko
máš; otloukej se, píšťaličko; pozor, jede auto

Duben
„ZE ZAHRÁDKY DO ZAHRÁDKY“
• Jarní kouzlení; pohádky o vodě; pleteme pomlázku;
kašpárku, zvedni oponu

Květen
„ŽIJEME NA JEDNÉ PLANETĚ“
• Kytička pro maminku; co jezdí, létá, pluje; země je 
kulatá; jiný kraj, jiný mrav

Červen
„HRY A RADOVÁNKY“
• Svátek dětí; jdeme na nákup; jedeme na výlet; 
co máš v tom kufru

Úplata za mateřskou školku: 
Výše úplaty pro školní rok 2008/2009 je stanovena na
150 Kč/měsíčně. Výše snížené úplaty pro školní rok
2008/2009 při omezení docházky dítěte do MŠ (na 4 ho-
diny denně, nebo 5 kalendářních dní v kalendářním mě-
síci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku) je stano-
vena na 100 Kč/měsíčně.
Úplata je splatná do konce kalendářního měsíce, ve vý-
jimečných případech nejpozději do 15. dne následující-
ho měsíce; platba se provádí převodem na účet školy –
181814109/0300, v. s. 1313, specifický symbol = číslo po-
pisné domu (u bytovek přidané ještě číslo bytu). 

Základní škola celoročně zajišťuje:

• sběr papíru (sběrovým dnem je poslední pátek v měsí-
ci od 7.00 hod. do 7.45 hod.)
• plastových lahví a víček (zavázané pytle se sešlápnutý-
mi lahvemi bez víček lze donést kdykoli a předat panu
školníkovi)
• zpětný odběr elektrozařízení do plastového boxu (svoz
zajišťuje firma RETELA, s. r. o.). 
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Zprávy z přerovské školy
Vážení občané,

dovolte mi, abych vám za všechny zaměstnance, žáky
a děti Základní a mateřské školy Přerov nad Labem po-
přála mnoho úspěchů v osobním životě a v zaměstnání,
pevné zdraví a štěstí do celého roku 2009.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Zprávy ze školy

• Vánoce i zima mají svá kouzla, ale přinášejí nám také
mnoho starostí. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku třeba takové,
co vyrobit na jarmark, který se konal 4. 12. 2008. Výrobek
musí být pěkný, ale zároveň nepříliš obtížný. Pustili se
s chutí do hvězdiček, domečků a ostatních vánočních de-
korací. Většině dětí pomohli také rodiče a prarodiče. Na
jarmarku jste si mohli zakoupit i nádherné věnce, svícny,
perníčky, loupané ořechy a jiné ozdoby. Výtěžek 7 347 Kč
z jarmarku použijí děti na zajímavý výlet. Děkujeme.

• Není nám jedno, v jakém prostředí žijeme. Chceme,
aby bylo okolo nás čisté životní prostředí. Ve škole se učí-
me třídit odpady. Již několik let sbíráme starý papír a PET
lahve. Zrovna před Vánocemi od nás odjelo auto plně na-
ložené papírem. Celková váha papíru činila 3 244 kg. To
už je pěkná hromada!

• Konečně sníh. Po dlouhé době a mírných zimách ude-
řily letos pořádné mrazy. Hurá na kopec pod Hůrou! Díky
veselému bobování a sáňkování jsme si užili mnoho le-
grace, ale také i trochu strachu, a to v okamžiku, když se
Jirka s Radkem řítili ze stráně přímo na Kateřinu. Naštěstí
to odnesly pouze prasklé boby. A ze stráně rovnou domů,
do tepla, k hrnku teplého čaje...

• Na pátek 5. prosince se naše třída hodně těšila a při-
pravovala. Byl to den, kdy jsme měli chodit po škole pře-

vlečení za Mikuláše, anděly a čerty. Převlékli jsme se
v úplně tichosti a pak jsme s velkým  lomozem vyrazili
odměnit hodné a potrestat zlobivé děti. Respektovali
jsme při tom přání rodičů, aby do školky a první třídy čer-
ti nechodili. Ale děti byly zvědavé a přišly se na čerty po-
dívat a ty odvážné si pohladily jejich chlupaté kožíšky. 

• Naše škola je stavba veliká, ale dětí v ní mnoho není,
a tak jsme ještě vyrazili do skanzenu. Pane, to bylo pře-
kvapení! Dětští i dospělí návštěvníci skanzenu obdivovali
vydařené masky. Našla se tu pro nás i práce – rozdávání
sladkých odměn žákům některých škol.

• Rozdávání dárků za písničku nebo básničku se nám na-
tolik zalíbilo, že někteří z nás ještě absolvovali podvečerní
pochůzku po vsi. 

• Prvňáčci se od září do prosince naučili skoro všechna
písmenka ze Slabikáře a začínají pěkně číst. V matematice
sčítají a odčitají do 7, někdy ještěs pomocí počítadla
nebo prstů – ale hlavní je přece výsledek!

• Před Vánocemi vyzdobili 1. třídu a nacvičili besídku pro
rodiče. Předvedli hodně pěkných básniček a písniček.
Doplňoval je šikovný druhák Tadeáš. Všichni měli radost
z vydařeného vystoupení.

• Do konce školního roku chystáme pro žáky školy exkur-
ze, návštěvy divadelních představení, vystoupení pro ro-
diče ke Dni matek, výlety, výchovně vzdělávací pobyt
v zahraničí, zábavný Den dětí, sportovní den a řadu škol-
ních projektů – např. Den Země, Ochrana obyvatelstva za
mimořádných událostí, Den s EU.

• Dne 4. února 2009 se konal zápis do základní školy
„Z pohádky do pohádky“. Průběh zápisu odborně zajiš-
ťovaly a organizovaly paní učitelky Mgr. Eva Müllerová
a Mgr. Alena Kolenská. Děti plnily na jednotlivých stano-
vištích zábavné úkoly pod dohledem žákyň 7. a 9. roční-
ku. Na závěr zápisu dostaly děti Pamětní list a dárek –
hračku.
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P Ř E R O V S K Ý

ZPRAVODAJ

• K zápisu přišly 4 děti se svými rodiči i prarodiči. Jeden
budoucí prvňáček byl nemocný a dostaví se k zápisu
v náhradním termínu. Někteří z přítomných rodičů zva-
žují pro své dítě možnost odkladu školní docházky o je-
den rok. Dle doporučení dětské psycholožky a lékařky se
případně rozhodnou podat žádost o odklad. 

• Na nové žáky v první třídě školního roku 2009/2010 se
těší třídní učitelka Mgr. Alena Kolenská. Z důvodu malé-
ho počtu zapsaných žáků do 1. ročníku budou v I. třídě
opět spojeni žáci dvou ročníků – a to 1. a 2. ročníku (sou-
časných prvňáků je 15). 

Mateřská škola

• Se začátkem školního roku 2008/2009 jsme v mateřs-
ké škole otevřeli další třídu (tj. 3. třídu) pro 18 dětí. Třídu
jsme zařídili v přízemním prostoru základní školy. Vyba-
vili jsme ji novými pomůckami a hračkami pro starší
a předškolní děti. Stolky a židle jsme získali jako sponzor-
ský dar z Mateřské školy v Čelákovicích. 

• V prvním patře budovy mateřské školy jsme vybudova-
li a zařídili novou šatnu pro děti. 

• Od září jsme pro děti školky připravili bohatý program.
Každý měsíc školku navštívila divadla a zahrála dětem
pohádku. Děti mají možnost navštěvovat kroužky anglič-
tiny a kung-fu. V říjnu 2008 proběhlo v mateřské škole
fotografování dětí. V prosinci 2008 děti zazpívaly koledy
na slavnostním rozsvícení vánočního stromku, proběhla
návštěva čertů v MŠ s nadílkou sladkostí a ovoce. Děti si

ozdobily stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami
a pak se těšily z vánoční nadílky. 

• V novém kalendářním roce připravujeme pro děti diva-
delní představení v MŠ, návštěvu ZŠ před zápisem, pla-
vecký výcvik, návštěvu Policie ČR s besedou, artistické
představení v tělocvičně ZŠ, opékání buřtů s oslavou Dne
dětí, výlet a mnoho zajímavých her.

• Zápis do mateřské školy se koná 11. 3. 2009 od 13.00
hod do 16.30 hod. Žádost o přijetí do mateřské školy je
však možné podat kdykoli v průběhu roku.

Školní jídelna

• Školní jídelna prošla v roce 2008 personální obměnou.
Nyní je kolektiv školní jídelny sehraným týmem, který se
snaží svým strávníkům připravit zdravé a chutné jídlo. Po-
kud je to v našich silách, snažíme se strávníkům vyjít
vstříc v úpravě stravy – tzn. Dietní úprava. Vařím e rády
a s potěšením, jídelníček se snažíme dělat pestrý a zařa-
zovat do něj nová a zdravá jídla. Často zařazujeme ovoce
a různé přídavky.

• Došlo ke změně v systému plateb, ve kterém se stravné
platí na další měsíc s vyrovnáním skutečného stravného
daného měsíce v měsíci následujícím. Osvědčilo se od-
hlašování obědů formou sms. Ráda bych pochválila rodi-
če za včasnost odhlášek a plateb stravného.

• Uvítáme různé nápady a připomínky směřující ke zlep-
šení poskytovaných služeb.


