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           Č. j.: 31064/ENV/15 

       V  Praze dne 11. května 2015 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů  

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
 

Identifikační údaje: 

Název: Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje  
na období 2015 - 2020 

Charakter koncepce: 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020 
(dále jen „PRÚO OLK“) je střednědobý koncepční dokument kraje, jehož základ tvoří 
„Analytická část“ a „Návrhová část“. Vybrané aspekty návrhové části rozvíjí kapitola 
věnovaná vazbám na kohezní politiku 2014 – 2020 a vazbám na územně plánovací 
dokumentaci kraje. PRÚO OLK je formulován na základě socioekonomické analýzy a z ní 
vzešlé SWOT analýzy. SWOT analýza předurčuje rozvojové směry a úkoly územního 
obvodu kraje, které mají povahu finanční i nefinanční, např. vzdělávací a propagační 
aktivity, strategické dokumenty, aktivity zaměřené na informovanost či poradenství.  

Jedním z hlavních cílů PRÚO OLK je zformulovat rozvojové priority a cíle a oblasti 
podpory kraje na období pěti let (resp. na 12 let v případě vize a dlouhodobých priorit 
a cílů) tak, aby co nejúčinněji přispívaly k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního 
obvodu kraje. Důležité je zachycení a využití vazeb na národní koncepce a na kohezní 
politiku Evropské unie.  

PRÚO OLK musí dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve 
znění pozdějších předpisů obsahovat vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat 
s ohledem na vyvážený rozvoj kraje, spolu s uvedením oblastí, na něž má být podpora 
zaměřena.  

 

Umístění:  Olomoucký kraj 

Předkladatel:  Olomoucký kraj 

 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 9. 4. 2015 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední 
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desce Olomouckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP203K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách.  

Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním 
úřadům.  

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 11 subjektů. 
Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání 
tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány 
předkladateli koncepce k využití.  
 

Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce 
provedlo Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím 
závěrem. 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 2020 jako 
koncepce naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí bude předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných 
požadavků daných zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze 
zjišťovacího řízení, zejména 

1) Vyhodnotit soulad PRÚO OLK s relevantními koncepcemi na úrovni Olomouckého 
kraje a na národní úrovni v oblasti ochrany životního prostředí. Vyhodnotit, zda 
PRÚO OLK naplňuje cíle stanovené ve schválených národních koncepčních 
dokumentech - Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR - 2005, Aktualizace 
Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, Státní politika životního 
prostředí ČR na období 2012 – 2020 a zda je PRÚO OLK v souladu s opatřeními 
Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava. 

2) Vyhodnotit soulad PRÚO OLK se strategickým dokumentem Zdraví 2020 - Národní 
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 

3) Vyhodnotit vliv koncepce na zvláště chráněná území (ZCHÚ) v Olomouckém kraji. 
Zároveň vyhodnotit, zda v důsledku realizace zejména níže uvedených oblastí 
podpory nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany dotčených ZCHÚ: 
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a. Podpora obnovy a rozvoje sportovišť; podpora dobudování špičkových 
sportovních areálů pro pořádání vrcholných republikových i mezinárodních 
akcí (priorita A.4) 

b. Podpora přípravy průmyslových zón a lokalit pro investice (priorita C.1) 

c. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb (priorita C.3) 

d. Dobudování sítě dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy; rekonstrukce 
a modernizace ostatní silniční sítě; napojování rozvojových průmyslových 
areálů a objektů na přilehlou silniční síť (priorita D.1) 

e. Budování cyklostezek a další cyklistické infrastruktury (priorita D.4) 

f. Výstavba protipovodňových opatření (priorita E.4) 

4) S ohledem na výše uvedený bod ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí navrhnout případná opatření k předcházení, vyloučení, snížení 
či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ. 

5) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených opatření ve vztahu k obecné ochraně přírody 
a krajiny (vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky, přírodní parky, územní 
systém ekologické stability). 

6) V souvislosti s plánováním v oblasti vod podle Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES (Rámcová směrnice o vodách) vyhodnotit vlivy realizace cílů 
PRÚO OLK na jakost a množství vod, především vliv priority C.1, D.1, D.2, D.3, 
D.4. Prioritu E.4 posoudit z pohledu souladu s plánováním v oblasti vod. 

7) Vyhodnotit, do jaké míry PRÚO OLK přispěje k prevenci a omezování vzniku 
odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí a zda je problematika 
odpadového hospodářství řešena v rámci PRÚO OLK v souladu s hierarchií 
nakládání s odpady dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

8) Vyhodnotit, zda opatření navrhovaná v rámci PRÚO OLK nejsou navrhována 
v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9) Vyhodnotit, zda koncepce respektuje stávající ochranu ložisek nerostných surovin, 
jejich chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů stanovených na území 
Olomouckého kraje. 

10)Vyhodnotit, zda a jak jsou v PRÚO OLK zohledněny zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy. 

11)Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP 
obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat.  

 

Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon o ochraně přírody a krajiny), nevyloučily významný vliv na území 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce posouzení důsledků 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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Ve vyhodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní 
blíže specifikovaný záměr, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní 
připomínky příslušných orgánů ochrany přírody. 

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného 
výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně 
přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné 
a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých 
vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit 
k jednotlivým variantám. 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 
samosprávných celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje 
příslušný úřad počet návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení 
zpracované posuzovatelem, pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 25 ks v elektronické 
podobě na CD. 

 

 

                   Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 

     ředitel odboru 
       posuzování vlivů na životní prostředí 

      a integrované prevence 
                  

Obdrží: 

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

Přílohy: obdrží předkladatel 

1. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP 
2. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 
3. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 
4. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 
5. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v 

Olomouci 
6. kopie vyjádření Magistrátu města Olomouce, OŽP 
7. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu po území krajů Moravskoslezského 

a Olomouckého 
8. kopie vyjádření NPÚ, územního odborného pracoviště v Olomouci 
9. kopie vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kultury a památkové 

péče 
10. kopie vyjádření statutárního města Prostějova 
11. kopie vyjádření Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá 

 

 


