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B. ÚDAJE O KONCEPCI 

B.1. Název 

 
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRUOOK) 
 

B.2. Obsahové zaměření (osnova) 

 
Předmětem posuzování podle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., je zpracovávaný koncepční dokument „Program 
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ (zkr. PRUOOK). PRUOOK je základní 
střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených 
opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Příprava tohoto dokumentu 
vychází ze současného Programu rozvoje Olomouckého kraje, který byl zpracován v roce 
2005. Tento dokument je zveřejněn na webových stránkách kraje (www.kr-olomoucky.cz). 
 
Dokument bude obsahovat socioekonomickou analýzu zpracovanou roce 2010, včetně 
samostatné přílohy – SWOT analýzy, dále návrhovou část, sestávající z rozvojových priorit, 
oblastí podpory a akčních plánů.  
 
Dokument „Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ (dále jen 
PRÚOOK) má stanovenu základní vizi: „Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, kteří 
jej považují za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních cílů“.  
 
Aktualizovaný PRÚOOK má následující strukturu: 
 
Rozvojová priorita 
Rozvojové aktivity, jež jsou realizovány, připravovány nebo vhodné k realizaci na území 
Olomouckého kraje, jsou rozděleny do čtyř rozvojových priorit. 

• Rozvojová priorita: A. Podnikání a ekonomika 

• Rozvojová priorita: B. Rozvoj lidských zdrojů 

• Rozvojová priorita: C. Doprava a technická infrastruktura  

• Rozvojová priorita: D. Kvalita života  
 
Cíl rozvojové priority 
U každé rozvojové priority je stručně popsáno k čemu slouží a čeho má být dosaženo. 
 
Výchozí situace 
Popis současné situace v dané rozvojové prioritě. Popis vychází ze Socio-ekonomické analýzy 
Olomouckého kraje, kde jsou uvedeny i hlavní závěry, které jsou v respektovány v návrhové 
části PRÚOOK. Popis dále vychází z dalších dostupných analytických materiálů, zejména 
z analytických částí specializovaných koncepcí pořizovaných Olomouckým krajem a z územně 
analytických podkladů Olomouckého kraje. 
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Aktivity 
 
Následuje přehled aktivit, které souvisí s danou rozvojovou prioritou a které mají být obecně 
podporovány na území Olomouckého kraje a jejichž realizace přispěje k dosažení cílů 
programu. Tyto aktivity by měly zarámovat činnost všech subjektů na území kraje, a proto 
obsahují aktivity, které: 
1) jsou realizovány jinými subjekty než Olomouckým krajem a jeho organizacemi a 
nejsou podpořeny z dotačních titulů Olomouckého kraje, nýbrž z jiných finančních zdrojů 
(např. regionální či tématické operační programy apod.), 
2) jsou realizovány Olomouckým krajem a jeho organizacemi a případně jsou podpořeny 
z dotačních titulů, 
3) jsou realizovány jinými subjekty než Olomouckým krajem a jeho organizacemi a jsou 
podpořeny z finančních zdrojů Olomouckého kraje.  
 
Oblasti podpory Olomouckého kraje 
 
Na rozdíl od výše uvedených aktivit jsou do oblastí podpory zahrnuty jen ty aktivity, které 
financuje nebo realizuje Olomoucký kraj nebo jeho příspěvkové organizace, a které přispívají 
k dosažení strategických cílů PRÚOOK. Aktivity oblasti podpory OK se v textu dělí na:  

• Aktivity oblasti podpory pro Olomoucký kraj a jeho organizace (kód OPE) – jedná se o 
aktivity, které realizuje OK a jeho organizace a které jsou případně podpořeny z 
dotačních (externích) zdrojů,  

• Aktivity oblasti podpory Olomouckého kraje pro jiné subjekty (kód OPI) ) – jedná se o 
aktivity, které realizují jiné subjekty mimo OK a jeho organizací a které jsou případně 
podpořeny z dotačních zdrojů Olomouckého kraje. 

 

B.3. Charakter 

PRÚOOK je základním koncepčním materiálem Olomouckého kraje, který dává komplexní 
rámec celkovému rozvoji kraje. Tento dokument slouží jako podklad pro koncepční 
rozhodování na úrovni kraje a bude sloužit jako jeden z klíčových pozičních dokumentů kraje 
k politice hospodářské a sociální soudržnosti v období po roce 2014. 
 
PRUOOK vymezuje v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 
množinu opatření, která si kladou za cíl rozvoje území kraje. Program je významným 
regionálním dokumentem s dopadem na všechny oblasti veřejného života. Cíle a opatření 
definované v Programu jsou podkladem pro následné podrobné rozpracování v rámci 
jednotlivých odvětvových koncepcí a dalších strategických dokumentů. Dokument je pořízen 
pro období let 2012-2015. 
 
PRÚOOK je střednědobým programovým dokumentem zpracovaným na úrovni kraje. Jedná 
se o základní samosprávný strategický dokument Olomouckého kraje zpracovaný na základě 
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V zákoně o podpoře regionálního 
rozvoje se uvádí, že kraj v rámci své samostatné působnosti podporuje rozvoj území 
vymezených v programu rozvoje územního obvodu kraje podle svých konkrétních potřeb s 
ohledem na vyvážený rozvoj svého územního obvodu.  
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Zákon explicitně nehovoří o strategickém dokumentu na krajské úrovni, ale o programu a lze 
z něj tedy vyvodit, že program rozvoje kraje je dokumentem, který plní současně úlohu 
programu i strategie na úrovni kraje. Tímto dokumentem jsou kraje povinny analyzovat a 
vyhodnocovat úroveň rozvoje svého územního obvodu a jeho částí a vytvářet strategické 
plány na období 3-7 let. 
 
Zákon č. 248/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o podpoře regionálního rozvoje, v § 3 
specifikuje oblasti, na které je zaměřena podpora regionálního rozvoje a v §§ 8 až 10 
specifikuje roli krajů v oblasti podpory regionálního rozvoje, obsah programu a územního 
obvodu kraje a způsob finanční podpory rozvoje územního obvodu kraje. 
 
Je stanoveno, že Program rozvoje územního obvodu kraje obsahuje zejména:  

a) analýzu hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje, charakteristiku 
slabých a silných stránek jeho jednotlivých částí a hlavní směry rozvoje, 

b) vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje, 
spolu s uvedením oblastí, na něž má být podpora zaměřena včetně navrhovaných opatření, 

c) úkoly a priority v rozmístění a rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury, životního 
prostředí, sociální politiky, vzdělávání a dalších odvětví v jeho samostatné působnosti. 
 
Schvalování programu rozvoje územního obvodu kraje přísluší podle zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích zastupitelstvu kraje, kterému je vyhrazeno (§ 35) „koordinovat rozvoj územního 
obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, 
zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění“. 
 
Zpracování aktualizace PRÚOOK vychází ze Socio-ekonomické analýzy Olomouckého kraje 
pořízené v roce 2010. Na socio-ekonomickou analýzu navazuje zpracování návrhové části a 
akčního plánu PRÚOOK. Mezi zásadní podpůrné dokumenty pro zpracování aktualizace 
PRÚOOK patří Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, Program rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje (verze z roku 2005). Dokument je zpracován tak, aby naplnil 
veškeré požadavky plynoucí z právních předpisů ČR a vnitřních předpisů Olomouckého kraje, 
zejména z Metodiky zpracovaní střednědobých koncepcí Olomouckého kraje (směrnice 
Olomouckého kraje č. 3/2008).  
 
PRÚOOK má stanovenou vizi a globální cíl, k jehož naplnění jsou zpracovány rozvojové 
priority se svými specifickými cíli.  
 
Naplňování PRÚOOK bude probíhat mimo jiné v rámci poskytování grantů a dotací 
Olomouckého kraje. 
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B.4. Zdůvodnění potřeby pořízení 

 
Stávající Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje byl zpracován na období let 
2006 – 2011. V současné době, v odstupu pěti let od vzniku původního dokumentu, došlo 
k řadě změn v socioekonomické situaci kraje. Změněná situace vznikla především 
v souvislosti s důsledky ekonomické krize. Tyto změny oproti původní výchozí situaci, ve 
které byl v roce 2005 zpracováván nyní aktualizovaný PRÚOOK, jsou popsány 
v socioekonomické analýze, která tvoří hlavní podkladový materiál pro tvorbu současného 
PRÚOOK.  
 
Potřeba pořízení nového programu rozvoje kraje vyvstala dále na základě nezbytnosti 
hlubšího uchopení současných možností využití externích finančních zdrojů na realizaci 
dotačních titulů – jedná se jmenovitě o prostředky ze strukturálních fondů čerpaných v rámci 
současného programovacího období 2007 – 2013. 
 
V souvislosti s přechodem na nové programovací období 2014-2020 je nezbytné specifikovat 
výchozí vyjednávací pozici Olomouckého kraje ve vztahu k možnostem čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů na rozvoj svého území. 
 

B.5. Základní principy a postupy (etapy) řešení 

Postup zpracování PRÚOOK odpovídá obsahové struktuře uvedené v předchozí kapitole B.2. 
Obsahové zaměření (osnova). Jako základní podkladový materiál slouží zpracovaná 
socio-ekonomická analýza, vč. analýzy SWOT. Na základě těchto analytických podkladů je 
zpracována návrhová část, ze které budou vycházet cíle a postupy rozvoje kraje v uvedeném 
období. 
 
Při přípravě PRÚOOK bude využito dostupných informačních zdrojů a to jak na regionální tak 
i národní úrovni. Nezbytnou součástí přípravy je detailní analýza a zhodnocení výchozích 
dokumentů. 
 
Při rozvoji kraje se uplatňují dva přístupy k jeho koordinaci: 

• Strategický; zaměřený na klíčová témata ovlivňující dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a prosperity kraje (např. podpora inovací, technologií, 
konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoje lidských zdrojů, apod.). 

• Pojišťovací; ovlivňující stabilitu kraje, bránící prohlubování nežádoucích 
socioekonomických procesů (zaměřených např. na snížení míry nezaměstnanosti 
v oblastech s vysokou mírou, snížení rozdílů v příjmech a životní úrovni v jednotlivých 
regionech, snížení neodůvodněných regionálních disparit, apod.). 

 
Při zpracování PRÚOOK se vychází z toho, že kraj bude dále PRÚOOK rozpracovávat ve své 
samostatné působnosti a že se PRÚOOK stane podkladem pro formulování a realizaci jak 
krajských odvětvových dokumentů, koncepcí a plánů, tak východiskem pro realizaci 
Regionálního operačního programu NUTS 2 i celostátních regionálních odvětvových politik 
jednotlivých resortů. 
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V návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), který mimo jiné vymezuje 
působnost orgánů kraje v oblasti koordinace rozvoje územního obvodu, schvalování 
programu rozvoje územního obvodu kraje, péče o komplexní územní rozvoj, atd. Je pak 
počítáno s využitím dokumentu pro koordinaci mezi regionálními a odvětvovými strategiemi 
rozvoje v území.  
 
Při zpracování PRÚOOK jsou jednotlivé dílčí kroky projednávány v rámci řídící skupiny, 
složené z politické reprezentace kraje a z odborných zástupců úřadu – vedoucích 
jednotlivých odborů krajského úřadu. Řídící skupina byla schválena Radou Olomouckého 
kraje usnesením č. UR/50/40/2010, dne 21.10.2010. 
 
 

B.6. Hlavní cíle 

 
Globálním cílem PRÚOOK je „Rozvoj podmínek pro dosahování pracovních a osobních cílů 
obyvatel kraje v rámci jeho území zejména prostřednictvím posilování jeho celkové 
ekonomické výkonnosti, konkurenceschopnosti a kvalitních podmínek pro život.“ 

Tento globální cíl je dále rozpracován v rámci cílů následujících rozvojových priorit: 
 

• Rozvojová priorita: A. Podnikání a ekonomika 
o Zvyšování životní úrovně obyvatel celého území kraje prostřednictvím 

podpory znalostní ekonomiky, její internacionalizace a využití potenciálu 
tradičních oblastí podnikání. 

• Rozvojová priorita: B. Rozvoj lidských zdrojů 
o Vybavení obyvatel kraje kompetencemi umožňujícími stabilní uplatnění na 

regionálním trhu práce prostřednictvím systému vzdělávání reflektujícího 
aktuální potřeby regionální ekonomiky a systému začleňování osob na trh 
práce. 

• Rozvojová priorita: C. Doprava a technická infrastruktura  
o Vytvoření podmínek pro interakci a kooperaci obyvatel a subjektů 

prostřednictvím racionalizace dopravní, komunikační a energetické sítě. 

• Rozvojová priorita: D. Kvalita života  
o Zajištění dobrých životních podmínek prostřednictvím rozvoje fyzického a 

společenského prostoru založeného na hloubkové znalosti prostředí a potřeb 
obyvatel. 

 
 

B.7. Přehled uvažovaných variant řešení 

 
PRÚOOK bude zpracováván v jedné variantě. 
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B.8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví s jinými záměry 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je zastřešující strategický a 
koncepční dokument, pojímající širokou problematiku všech oborů v oblasti regionálního 
rozvoje v obecné, nejvyšší úrovni. Z tohoto dokumentu vycházejí jednotlivé oborové 
dokumenty a koncepce, ale zároveň je PRUOOK zastřešuje a je s nimi v souladu.  
 
PRUOOK bude korespondovat se strategickými dokumenty doposud zpracovanými na úrovni 
kraje, dokumenty zpracovanými na úrovni státu a dokumenty Evropské unie pro využití 
strukturálních fondů. Při zpracování se bude také vycházet z dokumentů připravovaných pro 
strategické plánovací období EU pro roky 2014 – 2020. 
 
Při zpracování PRÚOOK, především při navrhování cílů, priorit, opatření a aktivit, budou 
zohledněny závěry jak národních koncepcí, tak koncepcí pořízených v rámci Olomouckého 
kraje. Jedná se o následující dokumenty: 
 
• Analýza připravenosti integrovaných projektů na venkově, 
• Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého 

kraje, 
• Pilotní projekt Horská rekreace v Jeseníkách, 
• Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami – Bouzovsko, 
• Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami – Staroměstsko, 
• Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního 

ruchu, 
• Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007/8–2010 

(výhled 2010–2013), 
• Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011–2013 (výhled 

do roku 2016), 
• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje, 
• Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje do roku 2010, s výhledem 

do roku 2013, 
• Přerov. Regionální letiště. Aktualizace podnikatelského plánu, 
• Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Olomouckém kraji, 
• Koncepce rozvoje podnikání v Olomouckém kraji, 
• Regionální inovační strategie, 
• Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí Olomouckého kraje, 
• Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, 
• Analýza poptávky po vzdělávacích službách pro dospělé na území Olomouckého kraje, 
• Analýza využití sportovních zařízení škol veřejností, 
• Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje, 
• Komparativní studie střednědobých záměrů dlouhodobého záměru vzdělávání 

Olomouckého kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností, 
• Strategie integrace romských komunit Olomouckého kraje na období 2006-2010, 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, 
• Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji, 
• Celoživotní vzdělávání v Olomouckém kraji, 
• Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji, 
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• Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji, 
• Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů 

působících v této oblasti, 
• Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010, 
• Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2006-2010, 
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009-2010, 
• Koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje, 
• Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, 
• Program snižování emisí a Program ke zlepšení kvality ovzduší, 
• Koncepce ochrany přírody a krajiny Olomouckého kraje, 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 
• Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje, 
• Informační koncepce, 
• Operační program Doprava, 
• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 
• Operační program Podnikání a inovace, 
• Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
• Operační program Životní prostředí, 
• Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, 
• Územně plánovací podklady Olomouckého kraje. 

 

B.9. Předpokládaný termín dokončení 

 
Termín uceleného dokumentu PRÚOOK je stanoven na 31.8. 2011. 
 

B.10. Návrhové období 

 
Návrhové období realizace PRÚOOK je ohraničeno roky 2012 – 2015. 
 

B.11. Způsob schvalování 

 
Dokument byl projednáván v rámci řídící skupiny pro aktualizaci PRÚOOK dne 15.11.2010 a 
dne 9.12.2010. Na počátku listopadu byla zaslána subjektům v Olomouckém kraji výzva k 
zaslání připomínek ke stávajícímu programu rozvoje kraje. Připomínky těchto subjektů 
budou vypořádány v rámci stávajících prací na aktualizaci programu. V prosinci 2010 bude 
zpracováno oznámení k PRÚOOK dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Finální podoba díla bez hodnocení SEA bude odevzdána po třetím 
projednání v řídící skupině 28.2.2011. V březnu bude dokument projednán v Radě 
Olomouckého kraje a proběhne též jeho veřejné projednávání. Další veřejné projednání 
spolu s projednáním z hlediska posouzení vlivu programu na životní prostředí (SEA) je 
plánováno na červen 2011. Dokončení procesu SEA se předpokládá v srpnu 2011 a schválení 
dokumentu v Zastupitelstvu Olomouckého kraje je plánováno na září 2011. 



 
           AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE 

SEA - Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  11 

C. Údaje o dotčeném území 
 

C.1. Vymezení dotčeného území 

 
Dotčeným územím, pro které je zpracováván PRÚOOK, je správní obvod vyššího územního 
samosprávného celku Olomoucký kraj. Dotčené území se nachází ve východní části České 
republiky. Na severovýchodě sousedí s Moravskoslezským krajem, na západě s Pardubickým 
krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem, na východě se Zlínským krajem. Severní 
hranice kraje tvoří státní hranici České republiky s Polskem.  
 

C.2. Výčet dotčených samosprávních celků, které mohou být koncepcí 
ovlivněny 

 
Dotčeným vyšším územním samosprávným celkem je Olomoucký kraj. 
Počet dotčených samosprávných obcí – 394 
 

C.3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 

 

C.3.1. Ovzduší 

Emisní situace 

V rámci Olomouckého kraje lze hodnotit meziroční vývoj (2008/2007) v produkci emisí 
znečišťujících látek pozitivně. U všech základních znečišťujících látek, s výjimkou TZL, došlo 
oproti roku 2007 ke snížení jejich produkce. V případě emisí TZL bylo v roce 2008 
produkováno množství srovnatelné s rokem 2007. Na celkovém snížení emisí SO2 se největší 
měrou podílely zvláště velké stacionární spalovací zdroje (DALKIA Česká republika, a.s. – 
Teplárna Olomouc – snížení emisí SO2 o cca 1 000 tun v důsledku příznivých teplotních 
podmínek s nižšími požadavky na výrobu tepla). Důvodem celkového snížení množství emisí 
NOx, CO a VOC je menší produkce těchto emisí v oblasti mobilních zdrojů.  

Směrné doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro SO2, NOx, VOC a NH3 pro rok 
2010 byly v Olomouckém kraji v roce 2008 dodrženy. I nadále zůstává problematická 
produkce NOx, která i přesto, že v roce 2008 byla nižší než v předešlém hodnoceném období, 
zůstává blízká emisnímu stropu. Na produkci NOx se největší měrou podílejí mobilní zdroje 
znečišťování ovzduší (silniční automobilová doprava), s minimálními možnostmi ovlivnit 
produkované množství znečištění.  

Největším producentem emisí TZL, NOx a CO byly v roce 2008 mobilní zdroje znečišťování 
ovzduší. SO2 v největší míře produkovaly zvláště velké a velké stacionární zdroje, a to 
zejména zdroje v oblasti průmyslu a městské teplárny.  
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Na produkci VOC se nejvíce podílely malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Jak vyplývá 
z výsledků emisní bilance, největší podíl na znečišťování ovzduší Olomouckého kraje mají 
mobilní zdroje znečišťování ovzduší – silniční automobilová doprava. Z celkového množství 
emisí v Olomouckém kraji v roce 2008 vyprodukovaly mobilní zdroje cca 50 % emisí TZL, 71 % 
emisí NOx a 69 % emisí CO. 

 

Kvalita ovzduší 

V roce 2008 došlo na území kraje k překročení denního imisního limitu pro PM10 na 
2 stanicích (Olomouc-Velkomoravská a Šumperk MÚ) z celkového počtu osmi. Oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší byly vymezeny na 0,7 % území kraje. Oblast s překračováním 
cílových imisních limitů bez zahrnutí přízemního ozonu byla vyhlášena na 2,2 % území kraje. 
Cílový imisní limit pro ozon byl překročen na třech stanicích (Jeseník, Přerov, Olomouc-
Šmeralova) z šesti, na kterých je tato látka na území kraje monitorována. Imisní situace je 
silně ovlivňována rozptylovými podmínkami. V roce 2007 i 2008 byly tyto podmínky příznivé, 
v důsledku čehož lze konstatovat zlepšení situace týkající se kvality ovzduší. 
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Pozn.: OZKO – oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, TV – cílový imisní limit 

 

Pozn.: LV – imisní limit, MT – mez tolerance 
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C.3.2. Voda 

 
Hydrologicky je Olomoucký kraj rozdělen rozvodím jehož hranici určuje pohoří Oderských 
Vrchů Nízkého Jeseníku, Jeseníků a Rychlebských Hor na dvě části. První, menší část tvoří 
úmoří Baltského moře a zaujímá území bývalého okresu Jeseník. Na území se nachází celá 
řada místních horských potoků, které odvádí vody ze severních svahů Jeseníků 
a Rychlebských hor. Nejvýznamnějšími vodotečemi jsou řeky Bělá a Vidnávka s celou řadou 
přítoků různé velikosti a významu. 
 
Druhou část tvoří převážná většina kraje, která patří k úmoří Černého Moře. Páteř povodí 
tvoří řeka Morava. Mezi nejvýznamnější přítoky Moravy patří na šumpersku řeka Desná , na 
litovelsku řeka Písečná, na Olomoucku Oskava, Bystřice, na přerovsku nejvýznamnější přítok 
Moravy v regionu řeka Bečva a poslední významnější přítok na území Olomouckého kraje 
říčka Romže. 
 
V Olomouckém kraji jsou vyhlášeny tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod jejichž 
rozloha je 24,3 % rozlohy kraje. 

 
Název chráněné oblasti přirozené akumulace vod   Plocha (km2) 

• Kvartér řeky Moravy       686 

• Jeseníky        460 

• Žamberk - Králíky       103 
 
Na území Olomouckého kraje se nachází níže uvedená území, ve kterých je při realizaci 
staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zákona 164/2001 Sb., 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), 
obsaženými především v §§ 22, 23 a 37 zákona. 
 
Lázeňská místa – Bludov, Jeseník, Lipová Lázně, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny. 

• Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerálních vod – Bludov, Slatinice, 
Skalka u Prostějova, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny. 

• Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod – Horní Moštěnice, Domašov a 
Sedm Dvorů, Brodek u Přerova. 

 
Zásobování pitnou vodou 
Města a obce Olomouckého kraje jsou zásobována pitnou vodou převážně z veřejných 
vodovodů. Procento napojení obyvatel na veřejný vodovod je 86,2 % obyvatelstva. Na území 
Olomouckého kraje je vybudováno 4973 km veřejného vodovodu v 599 obcích či místních 
částech měst a obcí. Z hlediska zásobování pitnou vodou lze konstatovat, že zásobování 
celého Olomouckého kraje pitnou vodou je na dobré úrovni co do napojení obyvatel i co do 
technického a koncepčního řešení. 
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Odvedení a čištění odpadních vodu 
 
Z celkového počtu 642 056 obyvatel Olomouckého kraje je na veřejnou kanalizaci napojeno 
63 % obyvatel a na ČOV 61 % obyvatel. Ve 134 obcích jsou vybudovány čistírny odpadních 
vod, na které je napojeno celkem 392 108 obyvatel.  
 
Stav odkanalizování a čištění odpadních vod na území Olomouckého kraje lze hodnotit jako 
uspokojivý, protože všechna města nad 10 000 EO mají dnes mechanicko-biologické čištění 
odpadních vod přičemž většina byla již rekonstruována na technologie čištění s vysokou 
účinností odstranění dusíku, nebo se jejich rekonstrukce připravuje. 
 
Jakost vodních toků 
 
Znečištění vodních toků prošlo během posledních patnácti let výraznými změnami. Zejména 
během první poloviny 90. let minulého století došlo k výraznému zlepšení kvality vody na 
většině toků. Příčinou je zánik některých zastaralých průmyslových výrob a investice do 
ochrany čistoty vod (nové průmyslové technologie, výstavba ČOV). V posledních letech již k 
výraznějšímu zlepšování čistoty vod nedochází, jejich kvalita osciluje zejména v závislosti na 
hydrologických a klimatických poměrech daného roku. Srovnání hodnot kvality vod starších 
údajů s údaji recentními je podle vyjádření správců toků do značné míry problematické, 
jelikož během doby dochází ke změnám v metodice sledování. Trend výrazného zlepšení 
kvality vod kraje je však nepochybný a evidentně se projevuje také na živé složce vodních 
ekosystémů. 
 
Mezi nejvíce znečištěné významné toky Olomouckého kraje (třída čistoty IV. – V.) patří v 
současnosti Brodečka, Morávka, Olešnice, Romže, Sitka, Valová a poněkud překvapivě také 
řeka Bečva (viz. tab.52). U těchto toků lze stále docílit výraznějšího zlepšení kvality jejich vod. 
Největšími znečišťovateli kraje zůstávají papírenské podniky a velké čistírny odpadních vod 
(Olomouc, Zábřeh, Šumperk, Prostějov).  
 
Nejhornější tok řeky Odry, jež se nachází na území Olomouckého kraje, není významně 
průmyslově ani komunálně znečišťován. Největším znečišťovatelem (z pohledu ukazatele 
BSK5) řeky Bělé je ČOV v Jeseníku, která je zároveň 11. největším znečišťovatelem v celém 
povodí řeky Odry. Hodnocení podle ČSN 75 7221 (Jakost vod) řadí Bělou na profilu 
Mikulovice (blízko hranic s Polskem) do třídy čistoty III (znečištěná voda). 
 

C.3.3. Půda 

 
Z pohledu zemědělství lze Olomoucký kraj charakterizovat jako značně nehomogenní. 
Výrazné diferenciace jsou především mezi severozápadní hornatou částí regionu s výrazně 
podprůměrnými půdními a klimatickými podmínkami, s převahou lesních ploch a drnových 
porostů, a částí střední a jihovýchodní s podstatně příznivějšími půdními a klimatickými 
podmínkami pro rozvoj intenzivního zemědělství s výraznou převahou vysoce produktivních 
půd a převážně intenzivně využívanou ornou půdou, tvořící až 80% ploch v krajině. Z celkové 
výměry kraje je 34,4% lesních pozemků. Zemědělské půdy je z celkové rozlohy kraje 54%, z 
toho představuje orná půda 76,5%. 
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Z hlediska zemědělského využití jsou nejvíce obhospodařovány černosoly, půdy původních 
stepí s hlubokou akumulací kvalitního humusu, které zaujímají v kraji 12% a následují je 
luvisoly, z 15% rozlohy kraje. Nejrozšířenějším typem v ČR jsou kambisoly, které se vyvinuly 
ve vyšších polohách a na území Olomouckého kraje zaujímají také největší procentuální 
zastoupení, 48% z celkové rozlohy. Ve vyšších polohách Jeseníků, v chladném a vlhkém 
klimatu, kde roční úhrn srážek převyšuje 800 mm, převládají podzoly a ty zaujímají 6% 
rozlohy kraje. 
 

 
 
 

C.3.4. Horninové prostředí 

 
Na ploše Olomouckého kraje kromě Jesenicka a Šumperska se stýkají dvě základní geologické 
soustavy budující území České republiky - Český masív a Karpatská soustava, které jsou 
překryty komplexem kvartérních sedimentů. Na území Olomouckého kraje zasahují 
regionálně - geologické jednotky všech tří strukturních pater Českého masívu - z 
předplatformních krystalinických oblastí to jsou lužická a moravskoslezská oblast, z oblasti 
svrchního karbonu a permu je zastoupen limnický permokarbon reprezentovaný 
boskovickou brázdou a konečně z jednotek platformních to jsou region české křídové pánve 
a jednotky kvartéru oblastí kontinentálního zalednění a extraglaciálních oblastí. Karpatská 
soustava je zastoupena oblastí karpatské předhlubně. 
 
Olomoucký kraj býval donedávna významnou základnou měděných, zlatých a 
polymetalických rudních ložisek - zlatohorský revír. V současné době se na území kraje žádné 
rudy ani palivoenergetické suroviny netěží. Kraj nadále zůstává celorepublikově významným 
z hlediska zásob i těžby vápenců a cementářských surovin a všech druhů stavebních surovin 
stavebního kamene, kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu, štěrkopísků i cihlářských 
surovin. 
 
Výhradní ložiska 
 
Na území Olomouckého kraje je evidováno podle platné Bilance zásob ČR celkem 172 
výhradních ložisek nerostných surovin. Těženo je 56 surovinových typů na 54 výhradních 
ložiskách v 57 dobývacích prostorech.  
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Počtem výhradních ložisek je nejvíce zastoupen stavební kámen (39 ložisek), štěrkopísky (29 
ložisek) a dekorační kámen (27 ložisek). Dále je na území regionu evidováno 14 ložisek 
cihlářských surovin, 14 ložisek vysokoprocentních vápenců, 13 ložisek vápenců ostatních, 9 
ložisek grafitu, po třech ložiskách karbonátů pro zemědělské účely, dolomitu a cementářské 
korekční suroviny. Z ložisek rud se jedná především o 6 ložisek zlatonosné rudy, 4 ložiska 
polymetalických rud a jedno ložisko měděné rudy. 
 
Nerudní suroviny 
 
Významnou nerudní surovinou v kraji jsou ložiska amorfního grafitu v metamorfovaných 
horninách (ruly, břidlice), situovaná mezi Brannou, Vikanticemi, Malým a Velkým Vrbnem a 
Petříkovem. V současnosti jediné těžené ložisko amorfního grafitu v ČR Velké Vrbno-
Konstantin je těženo povrchově jámovým lomem. 
 
V kraji se nachází celá řada nevyužívaných ložisek vysokoprocentních vápenců, ostatních 
vápenců, cementářských surovin, dolomitů i karbonátů pro zemědělství. Ložiska jsou tvořena 
karbonáty převážně devonského stáří. V této geologické jednotce jsou evidována jak ložiska 
vápenců vysokoprocentních, tak i ostatních. 
 
Na území Olomouckého kraje se nacházejí těžená i netěžená ložiska krystalických vápenců – 
mramorů a ostatních vápenců.  
 
Stavební suroviny 
 
Olomoucký kraj disponuje značným surovinovým potenciálem stavebních surovin. Ložiska 
kamene pro hrubou a ušlechtilou - dekorační kámen - kamenickou výrobu jsou tvořena 
především (92 %) granitoidními horninami žulovského plutonu, zbytek jsou mramory a v 
nepatrné míře štípatelné kulmské jílovité břidlice. V kraji je těženo 20 ložisek stavebního 
kamene, z toho je 19 výhradních. 
 
Dobývací prostory 
V Olomouckém kraji je zavedeno celkem 87 dobývacích prostorů (DP) o celkové ploše 
24,89 km2. Celková rozloha dobývacích prostorů, v nichž probíhá těžba je 18,51 km2. Podíl 
všech DP na celkové rozloze kraje činí pouhých 0,5 %. Nejvíce dobývacích prostorů je 
stanoveno pro těžbu stavebního kamene, kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 
výrobu a štěrkopísků. 
 
Těžba ložisek nevyhraněných nerostů 
V Olomouckém kraji je evidováno 82 ložisek nevyhrazených nerostů. A to technické zeminy, 
stavebního kamene, kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, cihlářské 
suroviny a štěrkopísků. 
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C.3.5. Příroda a krajina 

 
Nejvýznačnější zvláště chráněná území Olomouckého kraje ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 
jsou: 

• Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví zaujímá významnou část hodnoceného 
území. Byla zřízena vyhláškou MŽP ČR č.464/1990 Sb. Má celkovou rozlohu 96 km2. 
Jedná se o území okolo meandrující řeky Moravy, rozkládající se zhruba mezi 
Mohelnicí a Olomoucí. 

• Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla zřízena výnosem MK ČSR č.j. 9886/1969. 
Rozkládá se na celkové ploše 740 km2 a to na severním okraji Moravy a české části 
Slezska na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje na území okresů Bruntál, 
Jeseník a Šumperk. Zahrnuje i celou řadu maloplošných zvláště chráněných území 
(NPR, PR, NPP, PP). 

 
V kraji bylo v roce 2008 evidováno 138 maloplošných zvláště chráněných území o celkové 
rozloze 6 079 ha. V roce 2008 bylo vyhlášeno jedno zvláště chráněné území, a to přírodní 
památka Malé Laguny. Z hlediska územní ochrany přírody na obecné úrovni se na území 
kraje nacházejí přírodní parky Březná, Sovinecko, Údolí Bystřice, Terezské údolí, Kladecko a 
Velký Kosíř. 
 
 

 
 
 
Soustava NATURA 2000 
 
Na území Olomouckého kraje se nacházejí nebo do něj zasahují čtyři ptačí oblasti (PO), které 
celkem zaujímají rozlohu 89 528 ha. Jedná se o PO Litovelské Pomoraví (předmětem ochrany 
jsou ledňáček říční, strakapoud prostřední a lejsek bělokrký), PO Jeseníky (chráněni jsou 
chřástal polní a jeřábek lesní), PO Králický Sněžník a PO Libavá, u nichž je předmětem 
ochrany chřástal polní. Evropsky významných lokalit (EVL) bylo na území Olomouckého kraje 
vymezeno 67 o celkové rozloze 44 312 ha. K největším svojí rozlohou patří EVL Libavá, 
Litovelské Pomoraví, Rychlebské hory – Sokolský hřbet, Praděd a Morava – Chropyňský luh. 
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C.3.6. Lesy 

 
Lesy zaujímají cca 34,2 % výměry Olomouckého kraje a jsou nejvýznamnější součástí jeho 
přírody. Nejvyšší relativní lesnatost (více než 55 %) mají ORP Jeseník a Šumperk. V jejich 
obvodu se dohromady nachází více než 50 % všech lesů Olomouckého kraje. Více než 10 % z 
úhrnné rozlohy lesů kraje se nachází ještě v územním obvodu Olomouce. U zbývajících deseti 
ORP se pohybuje jejich podíl na celkové výměře mezi 3-6 %. Nejnižší lesnatost vykazuje ORP 
Přerov (9 %), která má současně druhou nemenší výměru lesů - cca 3 600 ha. 
 
Na území Olomouckého kraje dominují dubobukový, bukový a jedlobukový lesní vegetační 
stupeň, které dohromady zaujímají přes 70 % výměry lesů. Převažující jsou tedy stanoviště 
příznivá pro buk. Relativně nižší zastoupení lesních stanovišť s převahou dubu je způsobeno 
jejich zemědělským využíváním. Přirozená stanoviště s vyšším podílem smrku jsou 
rozmístěna v Jeseníkách a nejvyšších partiích Drahanské vrchoviny. 
 
Dle druhu vlastnictví je v Olomouckém kraji dominantním vlastníkem stát (Lesy ČR 79 % 
a lesy v majetku Armády ČR 9 %) všichni ostatní vlastníci jsou minoritní – obce (8 %), lesy do 
výměry 50 ha (7 %), ostatní (3 %). 
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Podle priorit v plnění funkcí lesů převažují lesy hospodářské (86 %). Lesy zvláštního určení 
tvoří 9,9 % a lesy ochranné 3,8 % rozlohy kraje. 
 
Na zastoupení dřevin se podílí jehličnaté dřeviny z 72 % s jasnou dominancí smrku ztepilého 
(62 %). 28 % plochy lesních porostů zaujímají listnaté dřeviny, z nichž největší podíl (13 % 
porostní plochy) připadá na buk lesní a 1 % porostní půdy představují holiny. Na první pohled 
je zřejmé nepřiměřeně vysoké zastoupení smrku. Tento přebytek smrkových porostů je 
současně důvodem deficitu listnáčů. Zvýšení podílu listnáčů je považováno za hlavní prioritu 
při obnově porostů. Zvláštní postavení zaujímá modřín, jehož původní rozšíření bylo dle 
odborníků nepatrné. V podmínkách Olomouckého kraje vykazuje širokou ekologickou valenci 
a vitalitu. Svým vlivem na stanoviště se blíží listnáčům a jeho zastoupení v nižších a středních 
polohách nesporně zvyšuje diverzitu a odolnost porostů. 
 

C.3.7. Odpady 

 
Produkce odpadů 
 
V Olomouckém kraji je od roku 2006 poměrně ustálená celková produkce odpadů, v roce 
2008 došlo oproti roku 2007 k mírnému poklesu celkové produkce odpadů, zejména 
stavebních a demoličních, což souvisí se sníženou intenzitou stavebních a demoličních prací. 
V roce 2008 se kraj z hlediska produkce odpadů řadil na 8. místo v ČR. 
 

 
 
Nakládání s odpady 
 
Pozitivní trend vykazují ukazatele množství vytříděného komunálního odpadu (papír, plasty, 
sklo), které odráží výsledky projektu „Intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů 
včetně využití jeho obalové složky“. V rámci projektu byla v Olomouckém kraji dobudována 
základní síť sběrových nádob pro separovaný sběr ve městech a obcích a zároveň proběhla 
komunikační a informační kampaň na podporu třídění. 
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Také separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu má trvale vzestupnou 
tendenci. Tento trend bude pokračovat i v následujících obdobích z důvodu postupného 
zavádění separace biologicky rozložitelného odpadu u občanů z vesnické a vilové zástavby. 
Zvýšený podíl vyprodukovaného elektrozařízení dokumentuje efektivnost systému zpětného 
odběru prováděného kolektivními systémy. I přes účinnější systém třídění a zvýšení 
materiálového využití odpadů je převládajícím způsobem odstraňování odpadů skládkování, 
což odpovídá současným ekonomickým a technickým podmínkám na území Olomouckého 
kraje. 
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C.4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 

 
a) Doprava 
Významným problémem z hlediska životního prostředí v Olomouckém kraji je doprava, 
zejména silniční nákladní doprava, která se projevuje zejména v okolí zatížených komunikací 
a v městských aglomeracích zvýšenou emisní a hlukovou zátěží. Růst zátěže životního 
prostředí dopravou souvisí se zvyšováním atraktivity individuální automobilové dopravy 
a rovněž se zvýšením počtu cílů těžké nákladní dopravy (zejména nákupní centra). 
 
b) Kvalita ovzduší  
V roce 2008 došlo na území kraje k překročení denního imisního limitu pro PM10 na 
2 stanicích (Olomouc-Velkomoravská a Šumperk MÚ) z celkového počtu osmi. Oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší byly vymezeny na 0,7 % území kraje. Oblast s překračováním 
cílových imisních limitů bez zahrnutí přízemního ozonu byla vyhlášena na 2,2 % území kraje. 
Cílový imisní limit pro ozon byl překročen na třech stanicích (Jeseník, Přerov, Olomouc-
Šmeralova) z šesti, na kterých je tato látka na území kraje monitorována.  
 
Imisní situace je silně ovlivňována rozptylovými podmínkami. V roce 2007 i 2008 byly tyto 
podmínky příznivé, v důsledku čehož lze konstatovat zlepšení situace týkající se kvality 
ovzduší. 
 
c) Vodní toky 
 
V kraji bylo sledováno 20 profilů na řekách Morava, Bečva, Moravská Sázava, Desná, Bělá, 
Branná, Bystřice, Oskava, Třebůvka a Valová.  
 
Ve skupině A byl nejzatíženějším tokem Valová v Polkovicích, který měl celkový fosfor 
zařazen do IV. třídy a polovinu ze sledovaných ukazatelů do III. třídy. Ve IV. třídě měly 
hodnoceny fosfor i profily Blata-Tovačov a Třebůvka-Loštice. Celkový fosfor se tak stal 
nejhůře hodnoceným ukazatelem, který mělo celkem 60 % profilů, zejména v Moravě, v III. a 
IV. třídě. III. třídou byly klasifikovány také AOX na 7 z 15 sledovaných profilů, BSK5 na čtyřech 
profilech, NL 105 °C na třech profilech, konduktivita, amoniakální dusík a RL 105 °C na dvou 
profilech. Ojediněle dosáhl této třídy i dusičnanový dusík a CHSKCr.  
 
Ve skupině C byla jediná III. třída stanovena pro veškeré železo v profilu Valová-Polkovice. Ve 
skupině D byly V. třídou ohodnoceny enterokoky v profilu Bečva-Dluhonice a IV. v profilech 
Oskava-Pňovice a Valová-Polkovice. Termotolerantní koliformní bakterie, které byly 
monitorovány na všech 20 profilech, dosáhly nejhůře III. třídy v profilu Moravská Sázava- 
Rájec. Chlorofyl byl stanoven pouze na jediném profilu – Bělá-Mikulovice, a to v I. třídě. 
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d) Zemědělství a lesní hospodářství 

Rozloha Olomouckého kraje v roce 2008 činila 526 663 ha. Meziročně klesla rozloha orné 
půdy o 434 ha, vzrostla výměra trvalých travních porostů o 146 ha a lesních pozemků o 83 
ha. Ostatní kategorie se významně nezměnily. Pokračoval trend úbytku orné půdy ve 
prospěch nárůstu plochy trvalých travních porostů a lesních pozemků. 

Výměra lesů Olomouckého kraje v roce 2008 činila dle ČÚZK 183 300 ha, lesnatost dosáhla 
34,9 % (průměr ČR je 33,7 %), tj. sedmé nejvyšší hodnoty v ČR.  

Zdravotní stav lesních porostů je určován především mírou defoliace. Míra defoliace 
v Olomouckém kraji byla v roce 2008 třetí nejnižší v ČR. 

V Olomouckém kraji v roce 2008 tvořila výměra zemědělské půdy obdělávané ekologicky 
10,1 %, resp. 28 431 ha celkové výměry zemědělské půdy v kraji (280 811 ha), což kraj řadí 
na 7. místo v ČR. Výměra ekologicky obdělávané půdy v ČR dosáhla 8,04 % zemědělské půdy. 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
 
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je dokumentem koncepčního 
charakteru, který vychází z posouzení současného stavu kraje, stanovuje strategie rozvoje 
kraje a navrhuje opatření pro dosažení uvedených cílů. V oblasti regionálního rozvoje bude 
pozornost zaměřena především na  následující rozvojové priority: podnikání a ekonomika, 
rozvoj lidských zdrojů, doprava a technická infrastruktura, kvalita života. Pro jednotlivé 
rozvojové priority PRÚOOK jsou stanoveny cíle, aktivity a oblasti podpory Olomouckého 
kraje. 
 
Při zpracování PRÚOOK se vychází z toho, že kraj bude dále PRÚOOK rozpracovávat ve své 
samostatné působnosti a že se PRÚOOK stane podkladem pro formulování a realizaci jak 
krajských odvětvových dokumentů, koncepcí a plánů, tak východiskem pro realizaci 
Regionálního operačního programu NUTS 2 i celostátních regionálních odvětvových politik 
jednotlivých resortů. Je pak počítáno s využitím dokumentu pro koordinaci mezi regionálními 
a odvětvovými strategiemi rozvoje v území.  
 
Vzhledem k charakteru koncepce, která ve střednědobém horizontu rozvíjí základní prioritní 
směry rozvoje kraje, nelze na úrovni SEA posouzení hodnotit konkrétní vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí resp. veřejného zdraví bez znalosti technického řešení a územní 
lokalizace jednotlivých podpořených projektů. To bude zejména v případě tzv. tvrdých 
investic náplní následujících stupňů přípravy konkrétních projektů, které budou 
vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí v procesu EIA, a to do hloubky úměrné 
jejich potenciálním vlivům (dle rozsahu stanoveného ve zjišťovacím řízení). 
 
Dokument samotný přitom neopomíjí zdůraznit nutnost provádění konkrétních projektů s 
ohledem na udržitelný rozvoj. Ochrana životního prostředí je jednou z významných kapitol 
navrhované strategie.  
 
Míra vlivu na jednotlivé složky životního prostředí bude záviset na stanovených opatřeních 
a jejich lokalizaci do konkrétního území. Program rozvoje kraje je zaměřen na vyhledání 
cílových aktivit vhodných k financování z limitovaných veřejných zdrojů v kompetenci kraje. S 
ohledem na stávající stav ekonomiky v širším měřítku a limitovaný objem finančních 
prostředků kraje lze předpokládat, že realizovaných investičních projektů nebude v daném 
časovém horizontu velké množství a bude se s velkou mírou pravděpodobnosti jednat 
o projekty, u kterých bude probíhat samostatné hodnocení vlivů na životní prostředí na 
projektové úrovni. 
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Předpokládané vlivy dle stanovených priorit a oblastí podpory: 
 

• Rozvojová priorita: A. Podnikání a ekonomika 
Cílem priority je zvyšování životní úrovně obyvatel celého území kraje prostřednictvím 
podpory znalostní ekonomiky, její internacionalizace a využití potenciálu tradičních oblastí 
podnikání. 

o V rozvojové prioritě je možné očekávat některé negativní vlivy na životní 
prostředí - jedná se především o plánované aktivity v oblasti rozvoje  
cestovního ruchu. Je nezbytné zohlednit požadavky ochrany přírody a krajiny, 
volně žijících živočichů a rostlin. Pozitivní vlivy na životní prostředí lze 
očekávat zejména v oblastech podpory zvyšování kvality výroby, odbytu a 
využití zemědělské produkce a podpory ekologického zemědělství a zvláštních 
režimů hospodaření. 

 

• Rozvojová priorita: B. Rozvoj lidských zdrojů 
Cílem priority je zajistit systematický a koordinovaný rozvoj lidských zdrojů v Olomouckém 
kraji  

o Vzhledem k charakteru rozvojové priority a identifikovaných oblastí podpory 
neočekáváme negativní vlivy na životní prostředí. 

 

• Rozvojová priorita: C. Doprava a technická infrastruktura  
Cílem priority je vytvoření podmínek pro interakci a kooperaci obyvatel a subjektů 
prostřednictvím racionalizace dopravní, komunikační a energetické sítě. 

o V rozvojové prioritě je možné očekávat některé negativní vlivy na životní 
prostředí - jedná se především o plánované aktivity v oblasti rozvoje dopravní 
infrastruktury. U investičních projektů realizovaných na základě stanovených 
oblastí podpory je nezbytné provést samostatné hodnocení vlivů na životní 
prostředí a respektovat podmínky stanovené pro ochranu přírody a krajiny a 
lidského zdraví. Pozitivní dopady lze očekávat u podpory rozvoje veřejné 
dopravy, výstavby a modernizace silniční sítě, výstavby a modernizace 
železniční sítě a rozvoj nemotorové dopravy. Pozitivní dopady lze očekávat 
v případě realizace opatření ke zvyšování energetické účinnosti a úspor 
energie. 

 

• Rozvojová priorita: D. Kvalita života  
Cílem priority je zajištění dobrých životních podmínek prostřednictvím rozvoje fyzického 
a společenského prostoru založeného na hloubkové znalosti prostředí a potřeb obyvatel. 

o Lze očekávat příznivé vlivy koncepce zejména vzhledem k významné podpoře 
zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování dopadů lidské činnosti na 
životní prostředí. Tato podpora je směřována především k ochraně 
podzemních a povrchových vod, rozvoji vodohospodářské a protipovodňové 
infrastruktury, optimalizaci systému odpadového hospodářství, výsadbě 
zeleně, usměrňování urbanizačních aktivit.  
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Komplexní vyhodnocení vlivů Programu rozvoje Olomouckého kraje na životní prostředí a 
veřejné zdraví bude provedeno v rámci dalšího postupu SEA PRÚOOK, bude-li tak stanoveno 
ve zjišťovacím řízení. Rozsah a obsah SEA bude odpovídat rozsahu a obsahu PRÚOOK. Tj. SEA 
vyhodnotí kvalitu popisu a hodnocení trendů ve vývoji kvality životního prostředí, zapracuje 
cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví do návrhu strategických cílů, úkolů a 
opatření PRÚOOK, zjistí soulad navrhovaných opatření s cíli ochrany životního prostředí, 
posoudí vlivy navrhovaných aktivit na životní prostředí a navrhne systém pro implementaci 
Programu rozvoje Olomouckého kraje a sledování jejích reálných vlivů na životní prostředí.  
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E. Doplňující údaje 
 

E.1. Výčet možných vlivů koncepce přesahující hranice České republiky 

 
U konkrétních projektů, které budou realizovány v rámci PRÚOOK, nelze jejich vliv na životní 
prostředí a zdraví obyvatel mimo území České republiky vyloučit. Jednotlivé projekty budou 
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  
 

E.2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

 
Mapová dokumentace není do oznámení zařazena. 
 

E.3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní 
prostředí a veřejné zdraví 

 

E.3.1. Hodnocení vlivu na veřejné zdraví 

 
Před provedením hodnocení vlivu na zdraví autorizovanou osobou lze předpokládat, že 
většina podporovaných aktivit nebude mít žádné vliv na veřejné zdraví, menší část aktivit 
bude mít pozitivní vliv na veřejné zdraví a pouze v ojedinělých případech by mohly být vlivy 
na veřejné zdraví negativního rázu. Hodnocení vlivu PRÚOOK na veřejné zdraví bude 
provedeno v hodnocení SEA Programu územního rozvoje Olomouckého kraje, bude-li tak 
stanoveno ve zjišťovacím řízení. 
 

E.3.2. Zapojení veřejnosti do procesu 

 
Informace o PRÚOOK budou vyvěšeny na stránkách oficiální internetové prezentace 
Olomouckého kraje a na úřední desce Olomouckého kraje. Veřejnost se bude moci zapojit do 
procesu hodnocení vlivů na životní prostředí účastí na veřejných projednáních. Občané zde 
mohou otázkami aktivně vstupovat do procesu. Připomínky vznesené při veřejných 
projednáních budou zpracovány v rámci procesu SEA PRÚOOK.  
 
 
Veřejné projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Veřejné projednání bude připraveno a realizováno dle citovaného zákona ve spolupráci 
s předkladatelem PRÚOOK (a zpracovatelem PRÚOOK). Účastníci budou seznámeni 
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s výsledky hodnocení vlivu PRÚOOK na životní prostředí. Z veřejného projednání bude 
pořízen zápis a budou vypořádány připomínky z tohoto jednání.  
 

E.4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle § 45 i) 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

 
Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a 
přírodní stanoviště na území EU. Hlavním úkolem, vyplývajícím ze směrnic EU, je vytvořit 
soustavu chráněných území, nazvanou Natura 2000. 
 
Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou: 
 
1) Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr. směrnice o 
ptácích). 
2) Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích). 
 
V současné době je v Olomouckém kraji vymezeno 67 evropsky významných lokalit formou 
přílohy nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a 4 ptačí oblasti. 
 
Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně 
ovlivnit území evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO), podléhá hodnocení 
jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. Při tomto hodnocení 
se postupuje podle právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí v souladu 
s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., které upravuje podrobně postup hodnocení 
vlivů koncepcí a záměrů na EVL a PO v soustavě Natura 2000. Hodnocení vlivu koncepce na 
EVL a PO bude součástí SEA PRÚOOK dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Přehled vyjádření příslušných orgánů státní správy k možným vlivům Programu územního 
rozvoje Olomouckého kraje na soustavu Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny je uveden v následující tabulce: 
 

Vyjádření Závěry stanoviska 

Krajský úřad – Olomoucký kraj, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví Koncepce může mít samostatně nebo s jinými záměry 
významný vliv na  nebo PO Litovelské Pomoraví 

Správa CHKO Jeseníky Nelze vyloučit významný vliv koncepce „Program 
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo na celistvost 
evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Jeseníky. 

MŽP Územní odbor, Olomouc Navrhovaná koncepce může mít významný vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
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Újezdní úřad vojenského újezdu 
Libavá 

Za předpokladu, že některá navrhovaná opatření 
nebudou na území VÚ realizovatelná a u zbývajících 
se vliv na EVL a PO nepředpokládá, lze vliv vyloučit.  

 
 
Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v Příloze č. 1. 
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ KONCEPCE 
 
 
Datum zpracování oznámení koncepce:  
 
Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení 
koncepce: 
 
RNDr. Ivo Staněk                                  
DHV CR, spol. s r. o. 
Černopolní 39, 613 00 Brno 
Tel. 545 425 231;  604 255 233 
e-mail: ivo.stanek@dhv.com 
 
Mgr. Jana Vičarová 
DHV CR, spol. s r. o. 
Černopolní 39, 613 00 Brno 
Tel. 545 425 281 
e-mail: jana.vicarova@dhv.com 
 
PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. 
DHV CR, spol. s r. o. 
Sokolovská 100/94, 18ž 00 Praha 8 
Tel. 236 080 556; 725 339 522 
e-mail: martin.dohnal@dhv.com 
 
Podpis pověřeným zástupcem předkladatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 DHV CR, spol. s r. o. 
 PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1: Vyjádření orgánů ochrany přírody a krajiny 
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Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
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Vyjádření Ministerstva životního prostředí 
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