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Seznam zkratek: 
 
ČHP Číslo hydrologického pořadí 
ČR Česká republika 
D-O-L Víceúčelový vodní koridor Dunaj-Odra-Labe – připravovaný projekt mezinárodní 

vodní cesty, který by měl spojit jmenované řeky pro vodní dopravu s dalšími 
přidruženými efekty (vodohopodářství, protipovodňová ochrana, energetika, 
turismus apod.). 

EU Evropská unie 
ES Evropské společenství 
EVL Evropsky významná lokalita 
HDP Hrubý domácí produkt 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
IDSOK Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 
ITI Integrované teritoriální investice (International Teritorial Investment), 

používaná zkratka pro Integrovanou strategii rozvoje území 
ITS Inteligentní dopravní systémy 
LPIS Veřejný registr půdy je geografický informační systém (GIS), který je tvořen 

primárně evidencí využití zemědělské půdy. 
LV Imisní limit (z angl. Limit Value) 
MÚ Městský úřad 
MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
MSP Malé střední podniky 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NATURA 2000 Soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných 

principů všechny státy EU. Cílem je zabezpečit ochranu živočichů, rostlin a typů 
přírodních stanovišť, které jsou z evoprského pohledu nejcennější, nejvíce 
ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). 
Skládá se z území vyhlašovaných za účelem ochrany ptáků tzv. ptačí oblasti (PO) 
a evropsky významných lokalit (EVL) k ochraně biotopů. 

NO2 Oxid dusičitý 
NOx Oxidy dusíku 
NRP Národní rozvojový plán 
NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek (zkratka z francouzského 

Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) jsou územní celky vytvořené 
pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad Evropské únie) pro porovnání a 
analýzu ekonomických ukazatelů, statstické monitorování, příprava, realizace a 
hodnocení regionální politiky členských zemí EU. 

NUTS II Regiony soudržnosti 
OLK Olomoucký kraj 
OP Operační program 
ORP Obec s rozšířenou působností 
PCB/PCT  Polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlor 

difenylmetan, monometyldichlordifenyl-metan, monometyldibrom - 
difenylmetan a veškeré směsi obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci 
větší než 50mg/kg 

PM10 Polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 



Statutární město Olomouc 
ITI Olomoucké aglomerace 
 

 

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na 

ŽP 
    

6 

PZKO Program zlepšení kvality ovzduší 
RPR Regionální program rozvoje 
RPS Rámec podpory Společenství 
SC Strategický cíl 
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 
SO2 Oxid siřičitý 
SWOT analýza Metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné ( ang: Strengths) a slabé (ang: 

Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunitues) a hrozy (ang: Threats), 
spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatleským záměrem, 
politikou (ve smyslu opatření) apod. 

síť TEN-T Transevropská dopravní síť (ang: Trans-European Transport Networks) je síť 
silničních a železničních koridorů, mezinárodní ch letišť a vodních cest 

ÚAP OLK Územně analytické podklady Olomouckého kraje 
ÚSES Územní systémy ekologické stability – krajinotvorný prvek, jehož úkolem je 

zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě. 
ZCHÚ Zvláště chráněné území 
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZŠ Základní škola 
ZÚR OLK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
ŽP Životní prostředí 
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ÚVOD 
 
Předkládané Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí „Integrovaná strategie rozvoje území 
Olomoucké aglomerace“ je zpracováno na základě § 10e - § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Vyhodnocení koncepce je 
zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 výše uvedeného zákona a slouží jako podklad pro příslušný úřad 
k vydání stanoviska podle § 10g tohoto zákona. 

 

Jelikož všechny příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona 
 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
přírody a krajiny“), vyloučily významný vliv koncepce na území evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti, nepodléhá tato koncepce posouzení důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
podle § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

Základním materiálem pro zpracování Vyhodnocení koncepce byl především návrh dokumentu 
„Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“ (dále jen Strategie) a další koncepční 
podklady a informace, předané zpracovatelům Vyhodnocení předkladatelem koncepce, dále 
konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové. Hlavní použité materiály jsou uvedeny v závěru 
Vyhodnocení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke zpracování kapitoly 3 „Informace o 
současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení 
koncepce“ byly v souladu s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění 
pozdějších předpisů, využity existující podklady. 
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1. OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 
 

Koncepce „ITI Olomoucké aglomerace“ je dlouhodobým koncepčním dokumentem Olomoucké 
aglomerace pro rozvoj dané oblasti v souvislosti se sdruženým čerpáním dotací z různých zdrojů.  

 Tato strategie je nástroj, který podporuje integrované využívání strukturálních fondů a má potenciál 
zajistit významnější celkové výsledky při zachování stejné výše veřejných financí. V případě 
integrovaných územních investic je na začátku zajištěno několik zdrojů financování, a tím i větší jistota 
ohledně financování integrovaných opatření. Integrované územní investice představují nástroj určený 
k realizaci rozvoje na základě místního přístupu, který může pomoci odblokovat nevyužitý potenciál 
skrytý na místní a regionální úrovni. 

Česká republika vstoupila v roce 2004 do EU a začala se účastnit společného hospodářského rozvoje 
strategicky plánovaného na období 7 let. V současné době se uzavírá plánovací období 2007 – 2013, 
dobíhají poslední podpořené investice a již je otevřeno nové programovací období 2014 – 2020. 

Z těchto i řady dalších důvodů se ukázala potřeba této posuzované strategie jako nutnosti pro společný 
a koordinovaný postup při čerpání finančních zdrojů, které napomohou ke zvýšení 
konkurenceschopnosti aglomerace a tím přispějí ke kvalitě života a spokojenosti obyvatel nejen Střední 
Moravy. 

 V roce 2013 bylo mezi statutárními městy Olomouc, Přerov a Prostějov uzavřeno Memorandum o 
spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období 2014 – 2020. Na 
základě tohoto memoranda byly zahájeny přípravné práce, jež mají vyústit v realizaci Integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace. 

V rámci přípravy Integrované strategie Olomoucké aglomerace probíhá spolupráce i s dalšími 
významnými městy na tomto území (Litovel, Uničov, Konice, Hranice, Lipník nad Bečvou a Mohelnice), 
s Olomouckým krajem a dalšími relevantními subjekty. V Radě města Olomouce bylo schváleno zřízení 
pracovních skupin a Řídícího výboru ITI, ve kterých byli zapojeni členové jednotlivých relevantních 
partnerů pro jednotlivé oblasti ITI, a to jak z municipální oblasti, tak z řad ostatních klíčových aktérů. 

Celková intervenční logika integrované strategie rozvoje území olomoucké aglomerace: 
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Posuzovaná strategie má zvýšit konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost aglomerace, která 
bude založena na fungujícím a vyváženém trhu práce, přičemž skutečné rozlišení v rámci širšího 
regionu může přinést rozvíjející se znalostní ekonomiku, těžící z výsledků místní vědecko-výzkumné a 
inovační činnosti. Rozvoj těchto oblastí pak bude stavět na kvalitní infrastruktuře a zdravém životním 
prostředí. 

V rámci realizace dílčích cílů bude kladen nejvyšší důraz na to, aby byla prokázána jasná a bezprostřední 
vazba jednotlivých projektů a opatření na výše uvedené oblasti, tedy na pozitivní vazbu vzhledem 
k trhu práce či znalostní ekonomice. Doplňkově budou realizována i opatření vedoucí ke zdravému 
životnímu prostředí. 

Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace se ve shodě s intervenční logikou sestává 
z následujících strategických cílů: 

SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

SC3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území 

SC4: Technická pomoc při přípravě a řízení ITI (bude rozpracována následně v rámci přípravy 
implementace ITI). 

Vizí Integrované rozvojové strategie je přispět k využití rozvojového potenciálu aglomerace, a tím zvýšit 
její konkurenceschopnost. 

1.1 OBSAH KONCEPCE 

Zpracování návrhu Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace bylo rozděleno na 
Analytickou část a Strategickou část. 

Analytická část obsahuje socioekonomickou analýzu území, SWOT analýzu a analýzu stakeholderů. 

Ve Strategická části byly stanoveny vize a cíle ITI. Ve shodě s intervenční logikou byly určeny strategické 
cíle, specifické cíle a opatření specifických cílů: 

SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

Specifický cíl 1.1: Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolních 
vzdělávání 

Opatření specifického cíle: 

 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání. 

 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol. 

 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol. 

 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a 
celoživotního učení. 
 

Specifický cíl 1.2: Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání 

Opatření specifického cíle: 

 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce. 

 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů. 
 

Specifický cíl 1.3: Rozvoj místního podnikání a podpora začínajících podnikatelů 

Opatření specifického cíle: 

 Poradenství pro malé a střední podniky. 
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Specifický cíl 1.4: Rozvoj infrastruktury pro podnikání 

Opatření specifického cíle: 

 Revitalizace brownfields. 
 

SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

Specifický cíl 2.1: Zvýšení přínosů výzkumu pro aglomeraci 

Opatření specifického cíle: 

 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení 
dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. 
 

Specifický cíl 2.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle: 

 Výstavba a rozvoj vědecko–technických parků, podnikatelských inovačních center 
a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků 
výzkumu. 
 

Specifický cíl 2.3: Zvýšení inovační výkonnosti místních podniků 

Opatření specifického cíle: 

 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění 
inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích.   
 

SC3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území 

Specifický cíl 3.1: Zlepšení mobility v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle: 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti. 

 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. 

 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na 
drážním principu. 

 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy. 

 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy. 

 Bezpečnost v dopravě. 

 Pořízení vozidel pro přepravu osob. 
 

Specifický cíl 3.2: Zlepšení životních podmínek účinnějším nakládáním s odpady 

Opatření specifického cíle: 

 Předcházení vzniku odpadů. 

 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. 
 

Specifický cíl 3.3: Podpora regionálních dominant  

Opatření v specifického cíle: 

 Rozvoj kulturního dědictví. 
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1.2 CÍLE KONCEPCE 

Globální cíl 

Globálním cílem integrované strategie je zvýšení konkurenceschopnosti Olomoucké aglomerace, a to 
zejména díky zvýšení ekonomické výkonnosti podniků a rozvoji místní znalostní ekonomiky, a také 
zlepšením podmínek na trhu práce v aglomeraci. Nezbytnou podmínkou pro zvyšování 
konkurenceschopnosti je pak zlepšování místní a regionální infrastruktury a kvalitní životní prostředí. 

Zpracování Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace je navrženo v jedné variantě, 
která je výsledkem diskuze v procesu zpracování výstupů, včetně projednání v pracovních skupinách a 
schválení řídícím výborem. 

1.3 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 

Integrovaná teritoriální investice Olomoucké aglomerace je vytvářena s ohledem na další koncepce, s 
působností na různých úrovních – od celoevropské, přes národní až po koncepce krajské. V rozsahu 
svého zaměření je ITI Olomoucké aglomerace s níže uvedenými koncepcemi zcela v souladu. 

 
Relevantní strategické a programové dokumenty na úrovni EU: 

 

 Dohoda o partnerství 

= základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020. Dohoda o partnerství analyzuje 
na základě evropských, národních i regionálních strategických dokumentů současnou 
socioekonomickou situaci České republiky, zdejší disparity, rozvojové potřeby a potenciál. Definuje 
priority a očekávané výsledky pro celé programové období. Součástí Dohody o partnerství jsou 
mimo jiné i základní implementační opatření či popis integrovaných přístupů. 

Dohoda o partnerství je vzhledem ke svému charakteru zastřešujícího strategického dokumentu 
pro programové období 2014–2020 určující a svým obsahem závazná i pro jednotlivé programové 
dokumenty. Hierarchicky jim je nadřazena a tyto programy z ní svým zaměřením a obsahem 
vycházejí. 

 

 Nařízení kohezní politiky pro období 2014–2020 

= Evropská komise zveřejnila v říjnu 2011 balíček nařízení, která – po jejich projednání a schválení 
– tvoří rámec kohezní politiky pro období 2014–2020. Tím byla zahájena fáze vyjednávání obsahu 
jednotlivých nařízení. Za Českou republiku koordinovalo vyjednávání Ministerstvo pro místní 
rozvoj. K definitivnímu schválení všech nařízení ke kohezní politice pro období 2014–2020 došlo v 
prosinci 2013. 

 

 Programy pro programové období 2014–2020 

V období 2014–2020 je pro ČR určeno 20 programů, které byly vymezeny v návaznosti 
na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni. Tyto okruhy představují „převodník“ 
mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Jsou to: 

- Trh práce a vzdělávání 

- Funkční výzkum a inovační systém 

- Konkurenceschopné podniky 

- Efektivní správa a instituce 

- Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví 

- Mobilita, dostupnost, sítě, energie 
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- Životní prostředí 

- Integrovaný rozvoj území 

Programy jsou pak následující: 

- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- Operační program Zaměstnanost 

- Operační program Doprava 

- Operační program Životní prostředí 

- Integrovaný regionální operační program 

- Operační program Praha - pól růstu ČR 

- Operační program Technická pomoc 

- Operační program Rybářství 2014-2020 

- Program rozvoje venkova 

- Interreg V-A Česká republika - Polsko 

- Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

- Interreg V-A Rakousko - Česká republika  

- Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

- Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Českou republikou 2014 - 2020 

- Interreg CENTRAL EUROPE 2020 

- Program nadnárodní spolupráce DANUBE 

- Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE 

- ESPON 2020 

- INTERACT III 

 

 EVROPA 2020 – představuje strategie EU na desetileté období, jejímž cílem je dosáhnout nového 
růstu a naplnit pět cílů (zaměstnanost, investice do výzkumu, změna klimatu a udržitelné rozvoje 
energie, vzdělávání, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení). 

 

Relevantní strategické a programové dokumenty na úrovni státu: 

 

 Dlouhodobé koncepce jsou základní dlouhodobé koncepční dokumenty, které orientují rozvoj 
různých sfér národního hospodářství (např. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže). 

 Národní inovační strategie - hlavním cílem je posílení významu inovací a využívání špičkových 
technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý 
hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR. 

 Strategie regionálního rozvoje České republiky je základní strategický dokument pro podporu 
regionálního rozvoje na vymezené období. Zahrnuje zejména analýzu stavu regionálního rozvoje, 
charakteristiku slabých a silných stránek v rozvoji krajů, strategické cíle regionálního rozvoje v ČR, 
vymezení státem podporovaných regionů a doporučení dotčeným ústředním správním orgánům a 
krajům. Strategii schvaluje na návrh Ministerstva pro místní rozvoj vláda ČR. 

 Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050 - Dokument identifikuje 
hlavní problémy sektoru dopravy a navrhuje opatření na jejich řešení. 

 Aktualizace státní kulturní politiky na léta 2013–2014 s výhledem na roky 2015–2020 - Státní 
kulturní politika vymezuje strategické cíle, úkoly a opatření v souvislosti s aktuálními postoji ke 
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kultuře jako významnému sektoru hospodářského života, v podpoře rozvoje kreativity a inovace, 
a v roli kultury jako fenoménu mezinárodní spolupráce. 

 Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 - Dokument vymezuje plán na realizaci efektivní 
ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. Hlavním cílem je zajistit zdravé a 
kvalitní životní prostředí pro občany žijící v ČR, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých 
zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů 
přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.  

Státní politika životního prostředí vymezuje čtyři tematické oblasti, z nichž každá je rozdělena do 
několika prioritních oblastí.  

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení - Dokument zahrnuje 72 konkrétních opatření v oblasti 
bezpečnosti, bydlení, vzdělávání, sociálních služeb a rodiny, zaměstnanosti a dávkových systémů a 
sociálního podnikání, jejichž realizace přispěje k řešení sociálního vyloučení a sociálně vyloučených 
lokalit. 

 Strategie potenciálu využití potenciálu kulturního dědictví v kontextu politiky soudržnosti 2014+ 
- Strategie byla zpracována jako podpůrný strategický materiál s cílem poskytnout návrh cílů, 
priorit, opatření a strategických směrů podpory pro financování ze strukturálních fondů v novém 
programovém období v oblasti kulturního dědictví. Strategie je zpracována v dlouhodobém 
horizontu s akcentem na oblast ochrany, obnovy a využití kulturního dědictví, využití lidských 
zdrojů a efektivní propagace a marketingu ve vazbě na kulturní sektor. 

 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008–2015 - Účelem dokumentu je stanovení priorit 
a strategických opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro období let 2008 až 2015. 

 Plán hlavních povodí ČR 2007–2027 - Je strategickým dokumentem vodohospodářské politiky a 
představuje dlouhodobou koncepci v oblasti vod pro období do roku 2027. Integruje záměry a cíle 
rezortních politik ústředních vodoprávních úřadů při sdílení kompetencí dle § 108 vodního zákona. 

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2012–2015 - Strategie má za úkol zlepšit 
koordinaci cyklistické dopravy v České republice. 

 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů ČR 2014–2020 - Koncepce představuje zásadní 
strategický dokument pro přípravu programovacího období kohezní politiky EU 2014–2020 v 
oblasti podnikání, a to zejména v rámci přípravy nového Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost. Globálním cílem je kontinuální posilování konkurenceschopnosti a 
ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na kvalitním podnikatelském 
prostředí, na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, 
internacionalizaci vyplývající z vnitřního trhu EU a perspektivních trhů ve třetích zemích a celkovém 
snižování energetické náročnosti podnikání. 

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009–2015 - Hlavním cílem je vytvořit rámec pro 
realizaci opatření v oblasti VaVaI stimulující rozvoj znalostní společnosti, který povede k dalšímu 
růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky a ke zlepšení kvality života v ČR. 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR - Základním principem a určujícím 
motivem dokumentu pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu ve vzdělávání a tím také 
konkurenceschopnost ČR v mezinárodním srovnání. 

 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012–2020 - Stanoveným cílem strategie je 
postoupit mezi první dvacítku nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Jde o snahu vytvořit 
přívětivé podmínky pro tvořivé podnikání, inovace a růst životní úrovně. 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR - Dokument určuje dlouhodobé cíle pro tři základní 
oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, sociální a environmentální. 

 Národní program reforem ČR - Dokument stanovuje plán klíčových opatření na podporu 
ekonomického růstu v ČR při dodržování zodpovědné fiskální politiky. Opatření v něm obsažená 
reagují na současnou hospodářskou situaci a vycházejí z priorit definovaných vládou ČR. 
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 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - je rámcovým 
souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci 
programu WHO Zdraví 2020, který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové 
zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012. Účelem Národní strategie je především stabilizace 
systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě 
udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Zdravotní stav je úzce spjat s 
prostředím, např. pokud jde o expozici škodlivým emisím, a souvisí i s vlivem klimatických změn, 
které společně se sociálními determinantami působí na zdraví. Bude nezbytné věnovat zvýšenou 
pozornost preventivním opatřením především v regionech s vysokým rizikem kontaminant 
životního prostředí. 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (2005) - dokument, který má být podle článku 6 
Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úmluva, Rio de Janeiro, 1992) hlavním strategickým materiálem 
ochrany biologické rozmanitosti každé smluvní strany Úmluvy. Úmluva je celosvětově hodnocena 
jako klíčový dokument v ochraně biologické rozmanitosti na všech třech úrovních (genová, druhová 
a ekosystémová). Strategie je svého druhu první materiál, který zaštituje komplexní ochranu 
biodiverzity v ČR, a to také proto, že pokrývá jak „strategická témata“ ochrany in situ, ex situ, 
invazních druhů, apod., tak také definuje problémové okruhy a cíle v „biodiverzitě v sektorových a 
složkových politikách“ (lesní ekosystémy, vodní a mokřadní, doprava, energetika, cestovní ruch, 
apod.).  

 Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (2009) - program rozpracovává 
jednotlivé cíle Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR jako základního meziresortního a 
mezioborového dokumentu. Aktualizovaný program stručně analyzuje stav přírodního a 
krajinného prostředí, formuluje dlouhodobé cíle a opatření, nezbytná k jejich dosažení. Státní 
program se zabývá problematikou ochrany krajiny obecně a dále, podrobněji, podle jednotlivých 
typů krajinných ekosystémů, chráněnými územími a druhovou ochranou. 

 

Relevantní strategické a programové dokumenty na úrovni Olomouckého kraje: 

 

 Strategie rozvoje kraje jako dlouhodobý základní strategický dokument, který je zpracován jako 
střednědobý taktický dokument, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě 
konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanovení způsob financování a 
implementace. 

 Územní energetická koncepce Olomouckého kraje je strategický dokument kraje, který stanovuje 
cíle a principy řešení energetického hospodaření na úrovni kraje na období 20 let. Je 
neopomenutelným podkladem pro územní plánování. 

 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji má stabilizovat 
podnikatelské prostředí a usnadnit podnikatelům v zemědělství a ve zpracovatelském průmyslu 
jejich přizpůsobování budoucím podmínkám EU.  

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje – základní 
strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání a rozvoje vzdělávací struktury respektující 
ekonomická a sociální specifika OLK. 

 Koncepce optimalizace a rozvoj silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020 – jedná 
se o návrh rozvoje silniční infrastruktury na území Olomouckého kraje v návaznosti na ZÚR OLK, 
platnou ÚPD sídel v Olomouckém kraji a ostatní územně plánovací podklady. 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje – základním principem 
koncepce je zachování a obnova biodiverzity a ekologické stability krajiny na území OLK. Koncepce 
je rozdělena na analytickou a koncepční část, kdy v koncepční části jsou vytyčeny hlavní směry a 
cíle, které by měla ochrana přírody na úrovni Olomouckého kraje sledovat a naplňovat ke zlepšení 
stávajícího stavu. 
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 Regionální inovační strategie a inovační potenciál Olomouckého kraje – cílem strategie je 
podpora zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst 
prostřednictvím systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání a 
excelentního výzkumu v kraji. 

 Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje - Plán odpadového hospodářství 
Olomouckého kraje (dále jen „POH OLK“) stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle a 
opatření pro nakládání s odpady na území OLK. Závazná část POH OLK je závazným podkladem pro 
rozhodovací a jiné činnosti kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství.  

  Program ke zlepšení kvality ovzduší zón a aglomerací – zóna Střední Morava – jde o střednědobý 
strategický dokument (do roku 2020) v přípravné fázi, jehož cílem je snížení úrovně znečišťování a 
znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika a poškozené ekosystémy. 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje – III. aktualizace (2012) – 
je zpracován dle přílohy č. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanovuje emisní stropy a 
lhůty k jejich dosažení pro stacionární zdroje a pro silniční dopravu. 

 

Relevantní strategické a programové dokumenty na úrovni statutárního města Olomouc: 
 
 Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (2007) – obsahuje ucelený 

přehled o klíčových rozvojových oblastech, včetně konkretizovaných cílů a postupů k jejich 
realizaci. Výsledný strategický plán slouží jako účinný nástroj pro podporu rozvojových záměrů 
města s návazností některých cílů do území sousedních obcí.  
 

 Plán odpadového hospodářství původce statutární město Olomouc – je zpracován podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů za 
účelem stanovení cílů a opatření k jejich dosažení, které budou v souladu s cíli stanovenými v Plánu 
odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH ČR) a Plánu odpadového hospodářství 
Olomouckého kraje (dále jen POH OLK). Jde o plánovací dokument pro odpadové hospodářství 
města, vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich množství a 
nebezpečných vlastností, zvyšování materiálového a energetického využívání odpadů a 
optimalizace nakládání s odpady.  
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2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE 

Vymezení dotčeného území 
 
Územní dotčené předkládanou koncepcí „Zpracování Integrované strategie rozvoje území Olomoucké 
aglomerace“ se vztahuje na území, které bylo vymezeno na základě kombinace kvantitativního a 
kvalitativního přístupu viz obrázek 1. 

Kvantitativním ukazatelem byla především data o dojížďce pracujících (využití databáze dat ze Sčítání 
lidu, domů a bytů 2011), přičemž byl v úvahu brán především podíl denně dojíždějících pracujících do 
jádra aglomerace (suma dojíždějících do Olomouce, Prostějova a Přerova) z každé obce z celkového 
počtu zaměstnaného obyvatelstva v obci + další doplňující ukazatele. 

Kvalitativní kritéria sloužila jako doplňující (podporující) a představovala např. vzdělanost obyvatel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zóna A představuje území s nejintenzivnějšími interakcemi s jádry aglomerace, zahrnuje města 
Olomouc, Prostějov, Přerov s počtem obyvatel 190,2 tis. a dále celkem 169 obcí s počtem obyvatel 
173,5 tis. (dle SLDB 2011), celkem tedy v zóně A žije přibližně 363,7 tis. obyvatel. Mezi další významná 
střediska, která jsou v tomto území zastoupena, patří města Šternberk, Litovel, Lipník nad Bečvou, Lutín 
nebo obec Hlubočky. 

Obrázek 1: Přehledná situace umístění koncepce (zdroj: Zpracování Integrované strategie 
rozvoje území Olomoucké aglomerace) 
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Zóna B1 představuje území s vysokou mírou interakce s jádry aglomerace (k rozšíření došlo snížením 
kritických hodnot ukazatelů o pracovní dojížďce) + rozšíření o oblast Mohelnicka v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje (zóna B2). 

Počet obcí v aglomeraci díky tomu vzroste z původních 169+3 na celkem 230+3 a počet obyvatel 
z původních 363,7 tis. na 437,5 tis. (ve struktuře 190,2 tis. obyv. jádro a 247,3 tis. zázemí). 

Zóna C je území aglomerace rozšířené do hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Vymezení území aglomerace odpovídají (resp. jej podporují) i kvalitativní ukazatele vzdělanosti 
obyvatelstva, je přirozené, že nadprůměrná vzdělanost je především na území větších měst a jejich 
těsného zázemí, přičemž ukazatel vzdělanosti podporuje jednoznačně zahrnutí Hranic do území zóny B. 

Celková výměra vymezené aglomerace představovala k 31. 12. 2013 rozlohu 221 406 ha a žilo zde 
453 683 obyvatel ve 233 obcích. 

Tabulka 1: Sídelní struktura Olomoucké aglomerace a České republiky k 31. 12. 2014 

 
Olomoucká aglomerace Česká republika 

ni Pi (%) ni Pi (%) 

Počet obcí s počtem obyvatel 

do 199 22 9,17 1 455 23,27 

200 – 499 79 32,92 2 001 32,00 

500 – 999 65 27,08 1 369 21,89 

1 000 – 1 999 46 19,16 745 11,91 

2 000 – 4 999 18 7,50 412 6,59 

5 000 – 9 999 4 1,67 140 2,24 

10 000 a více 6 2,50 131 2,09 

Celkem 240 100,00 6 253 100,00 

Počet obyvatel v obcích s počtem obyvatel 

do 199 3 167 0,70 180 685 1,72 

200 – 499 25 845 5,71 651 677 6,20 

500 – 999 43 235 9,55 962 432 9,16 

1 000 – 1 999 65 245 14,41 1 038 124 9,88 

2 000 – 4 999 49 591 10,96 1 250 829 11,90 

5 000 – 9 999 33 651 7,44 960 028 9,13 

10 000 a více 231 801 51,23 5 468 644 52,02 

Celkem 452 498 100,00 10 512 419 100,00 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty in Zpracování Integrované strategie rozvoje 
Olomoucké aglomerace 

 

Olomoucká aglomerace představuje území s nejintenzivnějšími interakcemi s jádry aglomerace, 
zahrnuje města Olomouc, Prostějov, Přerov s počtem obyvatel 188,1 tis. a dále 237 obcí s počtem 
obyvatel 263,9. Celkem tedy Olomoucká aglomerace čítá 452,0 tis. obyvatel.  
 
Město Olomouc leží z větší části v Hornomoravském úvalu, na soutoku řek Moravy a Bystřice. Jeho 
poloha přímo determinuje jeho roli jakožto dopravního uzlu a regionálního centra se širším významem. 
Silniční doprava je zastoupena především rychlostními komunikacemi R35 a R46 (propojení směrem 
na Hradec Králové a Ostravu, resp. Vyškov a Brno). Olomouc je však i železničním uzlem, prochází jí  
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III. železniční koridor (spojuje Cheb a Mosty u Jablunkova). Role Olomouce je poměrně silná, jednak je 
centrem kraje a díky příznivé geografické poloze i rovnoměrně členěné struktuře osídlení regionu 
střední Moravy si vytváří široké zázemí. Váže na sebe množství administrativních a jiných funkcí, dále 
je sídlem velkých firem (zaměstnavatelů, univerzity a mnoha dalších institucí). Společně s téměř 
padesátitisícovými městy Prostějov a Přerov vytváří jádrovou oblast Olomouckého kraje. 

Olomouc disponuje schopností vytvářet si širší zázemí, i přes relativní blízkost Brna a Ostravy. Jejich 
vliv se příliš neprojevuje. Při tvorbě vazeb v geografickém prostoru sehrává velmi důležitou úlohu 
sídelní struktura, resp. její hustota. V případě okresů Olomouc, Prostějov a Přerov je patrná 
nadprůměrná četnost obcí vzhledem k celorepublikovému průměru. Především okresy Prostějov a 
Přerov vykazují poměrně nízké průměrné populační velikosti obcí (bez i při započítání okresního 
města), viz Tabulka 2. To dokládá značně rozptýlenou sídelní strukturu ve zmíněných okresech, kde si 
padesátitisícová města Prostějov a Přerov vytvářejí svá vlastní zázemí. Potenciální dosah působení 
Olomouce v tomto směru však je reálný, protože právě díky rozptýlené sídelní struktuře představuje 
město Olomouc i pro obce z okresů Prostějov a Přerov přirozené spádové centrum (absence dalších 
měst střední či menší velikosti v okresech). Ještě vyšší dosah působení Olomouce a vznik těsných vazeb 
jádro-zázemí se otevírá v oblasti severně od města Olomouc, především díky absenci větších sídel. 

Tabulka 2: Počet obyvatel, hustota zalidnění a rozloha k 31. 12. 2014 

Region Počet obyvatel Rozloha (ha) Hustota (na 1 km2) 

Olomoucká aglomerace 452 016 232 215 194,6 

Olomoucký kraj 635 711 526 668 120,5 

ČR 10 538 275 7 886 707 133,6 

Zdroj: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, vlastní výpočty in Zpracování Integrované 
strategie rozvoje Olomoucké aglomerace 

 

2.1 KLIMA A KVALITA OVZDUŠÍ 

Území olomoucké aglomerace náleží k několika klimatickým oblastem. Ze všech 13 klimatických 
oblastí, které dle svých pozorování popsal Quitt na území ČR, se v rámci kraje nachází 7. 

Nejteplejší je zde oblast T2, která zasahuje do aglomerace od jihu a nejvíce ovlivňuje okresy Přerov, 
Prostějov a Olomouc (oblasti Hornomoravského úvalu a Moravské brány). Oblast T2 je charakteristická 
dlouhým suchým létem, teplým, suchým a velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně 
teplým jarem a podzimem. Na ni navazují poměrně teplé oblasti MT9, 10 a 11 ve směru V až Z, které 
tvoří společně s chladnějšími oblastmi mírně teplými MT3 a 7 (oblast Nízkého Jeseníku – nižší polohy 
Kralického Sněžníku a Drahanské vrchoviny) nárazníkovou zónu před přechodem do chladné oblasti 
CH7 v severní části kraje – okres Šumperk a Drahanská vrchovina. Níže v tabulce jsou uvedeny bližší 
specifikace jednotlivých klimatických oblastí nacházejících se na území Olomoucké aglomerace. 
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Obrázek 2: Vymezení klimatických oblastí Olomoucké aglomerace, výřez Quitt 1971 

 

V rámci sledování zatížení území Olomouckého kraje znečišťujícími látkami byl pořízen dokument 
„Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro potřeby Krajského regulačního řádu“. Ten hodnotí 
koncentrace SO2, NO2 a PM10 v území během zimního a letního období mezi roky 1995 – 2010 na 
stanicích Brodek u Přerova, Jeseník, Litovel, Olomouc – Hodolany, Olomouc, Olomouc – radnice, 
Olomouc – Šmeralova, Olomouc – hotel, Olomouc – Velkomoravská, Přerov, Prostějov, Šumperk – 
nemocnice, Šumperk – nádraží, Šumperk – obchodní dům, Šumperk, Šumperk – Temenice, Šumperk 
MÚ, Bělotín, Dolní Studénky. 

Na základě dat z roku 2003 bylo město Olomouc zařazeno podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a tato situace přetrvává až do současnosti. Ve 
městě je dlouhodobým problémem překračování limitních hodnot u suspendovaných částic (velikostní 
frakce PM10) a u přízemního ozonu. Příčinou tohoto problému je silniční automobilová doprava a 
sekundární prašnost. 

 

Obrázek 3: Oblasti s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního 
ozonu, výřez Olomoucký kraj, ČHMÚ 2013 



Statutární město Olomouc 
ITI Olomoucké aglomerace 
 

 

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na ŽP    
21 

Imisní koncentrace uvedených škodlivin v ovzduší závisí na množství emisí a meteorologických 
podmínkách rozptylu, tj. i při stejném množství emisí by se imisní koncentrace v jednotlivých obdobích 
lišily. 

Tabulka 3: Překročení imisního limitu (LV) v rámci dotčených obcí s rozšířenou působností Olomoucké 
aglomerace, % plochy územního celku 

Územní celek 

PM10 O3 Celkový souhrn 
překročení imisního 
limitu (LV) max. 24h průměr 

> 50 µg.m‑3 

max. denní 8h klouzavý 
průměr 

> 120 µg.m‑3 

ORP Hranice 56,9 36,0 100,0 

ORP Konice - 98,1 98,7 

ORP Lipník nad Bečvou 45,4 23,5 100,0 

ORP Litovel 0,4 21,9 80,4 

ORP Mohelnice - 28,0 59,9 

ORP Olomouc 15,2 44,8 98,2 

ORP Prostějov 27,2 28,9 87,0 

ORP Přerov 69,7 3,9 100,0 

ORP Šternberk - 75,1 99,0 

ORP Uničov - 6,1 80,2 

Olomoucký kraj 15,96 36,89 83,79 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, 2013 

 

V zimním období jsou koncentrace výše uvedených škodlivin četnější, déletrvající a plošně rozsáhlejší, 
vzhledem k nepříznivým rozptylovým podmínkám a emitování více škodlivin (topná sezóna) než 
v letním období. Proto lze očekávat v tomto období déletrvající a plošně rozsáhlejší překračování 
imisních limitů. 

V případě koncentrací SO2 docházelo v průběhu sledovaných let k překračování koncentrací většinou 
pouze na stanici Přerov, jedná se o překročení hodinových i zvláštních imisních limitů. Nejvyšší 
koncentrace za celé období hodnocení byly naměřeny v průběhu ledna 1997 na všech stanicích mimo 
stanice Olomouc – Šmeralova.  

U monitorování koncentrací NO2 došlo jen výjimečně v sezóně 2003/2004 k překročení zvláštního 
imisního limitu, a to na stanici Olomouc – Velkomoravská, jež je umístěna v blízkosti rušivé 
komunikace, a je klasifikována jako dopravní, tedy je bezprostředně ovlivňována emisemi z dopravy. 

Koncentrace suspendovaných částic PM10 byly po regulaci překračovány v daném období na všech 
stanicích mimo Olomouc – Velkomoravská a Šumperk MÚ. K nejvyššímu počtu dnů s překročením 
během jedné sezóny došlo v sezóně 1995/1996, a sice na stanici Brodek u Přerova, Prostějov a Přerov. 
Tento stav lze pravděpodobně očekávat i v následujících letech. 

Největší zdroje znečišťování ovzduší přímo v dotčené oblasti jsou silniční automobilová doprava (z 
celkového množství emisí v OLK v roce 2008 vyprodukovala cca 50 % emisí TZL, 71 % emisí NOx a 69 % 
emisí CO), velké stacionární zdroje (např. Teplárna Olomouc) a lokální vytápění domácností. 
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Suspendované částice představují (spolu s na ně navázanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky) 
největší problém z hlediska vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví. V případě částic PM10 je imisní limit 
překračován zejména v dopravních lokalitách. Častěji je pak limit překračován v topné sezóně, a to 
zejména na předměstských a venkovských lokalitách, kde je vliv lokálních topenišť markantnější. V 
městech, kde je výrazněji zastoupeno CZT, dochází k menšímu počtu překročení v topné sezóně.  

Na území Olomouckého kraje je 42 % obydlených bytů vytápěno plynem, pevná paliva (uhlí, koks, 
dřevo) využívá 15,4 % a 28,6 % bytů je vytápěno z kotelny mimo dům. Plyn je na území kraje zaveden 
do 70 % bytů (Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Vybrané údaje o bydlení 2014, květen 2015, 
dostupné z http://www.mmr.cz/getmedia/039fb578-69a4-427a-bebb-a199e440b2c1/Vybrane-udaje-
bydleni-2014.pdf?ext=.pdf) 

Vzhledem ke stávající kvalitě ovzduší se strategie zaměřuje i na nutnost v budoucích letech více 
usilovat o zvyšování podílu udržitelných forem dopravy spočívající v elektrifikaci městské hromadné 
dopravy, rozvoji cyklistické a pěší dopravy či tzv. car sparing (tj. sdílení automobilů). 

2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Území Olomoucké aglomerace je odvodňováno do Černého moře, a to řekami povodí Dunaje.  

Hlavním vodním tokem aglomerace je řeka Morava (ČHP 4-10-01-001) pramenící na svahu 
Kralického Sněžníku. Na svých prvních 8 km od pramene klesá z výšky 1 380 m n. m. do výšky 550 m n. 
m. Hlavní pramennou oblast představují Jeseníky. Toky patří k vrchovino-nížinné oblasti. Toky mají 
zřejmou převahu vodnosti v zimním a jarním období (nad 60 % celoročního odtoku), kdy se na napájení 
vodních toků podílí voda z dešťových či sněhových srážek. Protéká přes Mohelnickou brázdu nejprve 
Hornomoravským a pak Dolnomoravským úvalem, Litovelským Pomoravím. Pod Olomoucí se stéká se 
svým největším levobřežním přítokem – řekou Bečvou. Morava je nejdelší moravskou řekou vůbec, je 
levostranným přítokem Dunaje, do kterého se vlévá na hranicích Slovenska a Rakouska po Děvínem. 

V oblasti povodí Moravy zasahující do dotčeného území Olomoucké aglomerace leží území CHOPAV 
kvartéru řeky Moravy vymezené pro podzemní vody. CHOPAV představují území, která mají být 
přednostně chráněna jako přirozené zásobárny kvalitní surové povrchové a podzemní vody, která 
může být v budoucnu využita pro zásobování obyvatel. 

Vzhledem ke stoupající frekvenci vzniku povodňového ohrožení aglomerace řeší předkládaná strategie 
ochranu před jevy spojenými s malou retenční schopností koryt vodních toků a přilehlých niv, obnovu, 
výstavbu, rekonstrukci a případnou modernizaci vodních děl. 
 
V roce 2012 byla úroveň napojených domácností Olomouckého kraje na kanalizační síť 78,71 % 
domácností a na vodovodní síť 90,77 % domácností. Celkově však zůstává v napojení obyvatel na 
technickou infrastrukturu za republikovým průměrem. 

2.3 PŮDNÍ FOND 

Velmi málo se měnící úhrnná hodnota zemědělské půdy naznačuje, že investice obecně nemají velký 
vliv na její úbytek. Existuje však rozdíl mezi evidenčním stavem a skutečným obhospodařováním, který 
nejpřesněji udává Veřejný registr půdy (LPIS). Skutečný úhrn půdy se do katastru promítá s velkým 
zpožděním, jelikož není právní povinnost investorů provádět změnu druhu pozemku (jedná se jen o 
jejich možnost). Skutečný úbytek zemědělské půdy je i tak v posledních letech menší, což je dáno 
dvěma velmi jasnými faktory: ekonomickou krizí (ta měla vliv na množství investic) a nárůstem výše 
odvodů za zábor zemědělské půdy (v olomouckém regionu dosahuje výše až 4 000 Kč/m2). 

Strategie nepředpokládá další zábory půdy pro rozvoj podnikání. Snaží se pro podnikání využívat 
prostorově a ekonomicky vhodné podnikatelské infrastruktury, zvláště regenerované brownfields. 
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Tabulka 4: Úhrnná hodnota zemědělské půdy v ha 

Rok Olomouc Prostějov Přerov 
Olomoucký 

kraj 

Krajský průměr 
(bez Hl. m. 

Prahy) 
ČR 

ČR bez Hl. 
m. Prahy 

2004 81 145 54 411 59 852 276 081 326 430 4 264 573 4 243 588 

2005 87 298 54 279 59 799 281 992 326 047 4 259 480 4 238 610 

2006 87 243 54 240 59 536 281 589 325 663 4 254 403 4 233 615 

2007 87 363 54 178 59 339 281 089 325 268 4 249 177 4 228 485 

2008 87 284 54 155 59 212 280 811 324 890 4 244 081 4 223 565 

2009 87 209 54 119 59 077 280 517 324 504 4 238 975 4 218 547 

2010 87 035 54 042 58 984 280 129 324 089 4 233 501 4 213 158 

2011 86 990 53 862 58 882 279 763 323 763 4 229 167 4 208 917 

2012 86 906 53 771 58 800 279 361 323 404 4 224 389 4 204 254 

2013 86 855 53 685 58 761 279 086 323 066 4 219 867 4 199 861 

Zdroj: Český statistický úřad – Statistické ročenky půdního fondu České republiky in Zpracování Integrované 
strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace 

 

2.4 TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN 

Na území Olomouckého regionu se nachází 171 výhradních ložisek nerostných surovin. Těženo je 54 
výhradních ložisek. Počtem výhradních ložisek byl 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. 

V současné době je v regionu velmi významná těžba vápenců, cementářských a stavebních surovin. 
V těžbě stavebního kamene zaujímá kraj 1. místo v ČR. Jeho těžba probíhá např. v Hrabůvce, Výklekách, 
Hrubé Vodě aj. Těžba vápence má v kraji dvě hlavní střediska, a to v Hranicích na Moravě a u Vitošova. 
Ložiska cihlářských surovin spolu s navazující výrobou cihel se nachází v Jezernici a Hranicích na 
Moravě. Na území kraje se nachází také poslední těžené ložisko grafitu v ČR, a to ve Velkém Vrbně. 

2.5 DOPRAVA 

Automobilová doprava 
Dálniční síť v Olomouckém kraji, stejně jako v rámci celé České republiky, je díky vzrůstající mobilitě 
obyvatelstva a množství přepravovaného materiálu nedostatečná a přetížená. Trasy silnic nižších tříd 
vykazují dostatečnou hustotu, ovšem v nedostatečných parametrech (např. malá šířka komunikací či 
velké podélné sklony), s minimální vybaveností (např. bez sociálního zařízení či odpočívadel 
s občerstvením), ale také s nutností průjezdu centry měst, které představují pro řidiče zbytečná zdržení 
a pro obyvatele nepříjemnou zátěž v podobě neustálých kolon aut na křižovatkách, vysokou prašnost 
a bezpečnostní riziko při přecházení komunikací. 

Důvodem vyvolávajícím veliké znepokojení je stavebně-technický stav komunikací všech tříd, který 
způsobuje snižování komfortu jízdy, zvyšování nehodovosti a nákladů uživatelů, a má nepříznivý vliv 
rovněž na jejich zdraví. 
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Tabulka 5: Přehled délky dálnic, rychlostních silnic a dalších silnic I. třídy, silnic II. a III. třídy 
v Olomouckém kraji a v  ČR v km (stav k 1. 1. 2013) 

Okres Dálnice 
Rychlostní 

silnice 

Silnice 
Celkem 

I. třída II. třída III. třída 

Jeseník 0,0 0,0 70,4 124,0 101,2 295,6 

Olomouc 0,0 50,4 71,7 286,1 662,7 1 070,9 

Prostějov 7,6 25,0 8,4 165,6 467,9 674,5 

Přerov 28,6 9,7 85,3 164,6 418,5 706,7 

Šumperk 0,0 5,4 111,3 183,2 519,8 819,7 

Celkem 
Olomoucký 
kraj 

36,2 90,5 347,1 923,5 2 170,1 3 567 

Celkem v ČR 751 442 5 808 14 543 34 172 55 716 

Zdroj: Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Koncepce optimalizace rozvoje 
silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 

 
V souvislosti se stavebně-technickým stavem vozovek je důležité se věnovat také stavu nosných 
konstrukcí, které doplňují ucelenou informaci o stavu dopravní infrastruktury. V případě porovnání 
stavu mostů a vozovek, jsou mosty v poněkud lepším stavebně-technickém stavu, ale v případě 
existence poruchy mostních objektů jsou jejich hranice funkčnosti podstatně omezenější. 

Stav vozovek ovlivňuje zejména zajištění bezpečnosti všech účastníků dopravy. Z údajů vyplývá, že mezi 
lety 2003 a 2012 došlo v Olomouckém kraji ke zvýšení podílu vozovek v nevyhovujícím a havarijním 
stavu z 58,2 % na 65,2 %. Zároveň došlo ke snížení podílu vozovek ve výborném stavu a dobrém stavu 
z 34,6 % na 26,2 %. Jediný okres Prostějov zaznamenal pokles vozovek v havarijním stavu. Okres Přerov 
zaznamenal nárůst podílu vozovek v havarijním stavu o celých 33,7 %. 

Tabulka 6: Stav vozovek II. a III. třídy v letech 2011 - 2012 za vybrané okresy 

Stav vozovky Olomouc Prostějov Přerov Olomoucký kraj 

Výborný 11,0 % 10,9 % 4,7 % 9,6 % 

Dobrý 9,5 % 15,7 % 23,1 % 16,6 % 

Vyhovující 6,8 % 7,8 % 9,9 % 8,6 % 

Nevyhovující 20,4 % 21,9 % 15,6 % 18,9 % 

Havarijní 52,4 % 43,7 % 46,7 % 46,3 % 

Zdroj: koncepce rozvoje silniční sítě 2014 - 2020 

Tabulka 7: Počet mostů dle jednotlivých okresů v Olomouckém kraji k 1. 1. 2013 

Okres 
Druh 

komunikace 
Počet mostů Okres 

Druh 
komunikace 

Počet mostů 

okres Jeseník D - okres Přerov D 55 

 I. 41  I. 72 

 II. 60  II. 65 

 III. 61  III. 116 

 celkem 162  celkem 308 

okres Olomouc D - 
okres 

Šumperk 
D - 

 I. 129  I. 83 

 II. 110  II. 100 

 III. 209  III. 232 

 celkem 448  celkem 415 
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Okres 
Druh 

komunikace 
Počet mostů Okres 

Druh 
komunikace 

Počet mostů 

okres 
Prostějov 

D 10 
kraj 
Olomoucký 

D 65 

 I. 29  I. 354 

 II. 41  II. 376 

 III. 115  III. 733 

 celkem 195  celkem 1 528 

Zdroj: Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 

 
Vzhledem ke stavebně-technickému stavu stávajících komunikací v rámci Olomoucké aglomerace bude 
realizována síť regionálních silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 
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Cyklodoprava 

Olomoucký kraj nechal v roce 2009 vypracovat strategický dokument „Územní studie rozvoje 
cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“, díky němuž má dojít ke zkoordinování rozvoje cyklistické 
dopravy na území Olomouckého kraje, a k navázání na národní cyklokoncepci a vytvoření předpokladu 
pro prověření a doplnění sítě mezinárodních, dálkových, nadregionálních a regionálních cyklotras 
s napojením na trasy sousedních krajů a na trasy na polské straně. Neméně významnou součástí 
zůstává kvalita tras na nevyhovujících úsecích a zvýšení bezpečnosti na stávajících problémových 
místech.  

V rámci Olomoucké aglomerace patří města Olomouc, Přerov, Šternberk a Uničov k městům, která 
dobrovolně přistoupila k nevládní organizaci Asociace měst pro cyklisty, která se podílí na přípravě a 
tvorbě návrhů legislativních a nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, zejména 
cyklistické dopravy. 

S ohledem i na kvalitu ovzduší je v posuzované strategii Olomoucké aglomerace brán zřetel na 
udržitelné formy dopravy spočívající i v rozvoji cyklistické dopravy.  

Integrovaný dopravní systém 

Olomoucký kraj zajišťuje zkvalitňování Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje a 
pracuje na začlenění další regionální železniční dopravy. Tento systém má za cíl zkvalitnit a zatraktivnit 
přepravu cestujícímu, zejména nabídkou jednotného jízdního dokladu a jednotných přepravních 
podmínek u všech dopravců začleněných do systému. Výsledným efektem je vytvoření 
konkurenceschopného prostředí pro veřejnou dopravu vůči individuální dopravě. 

Území celého kraje je uspořádáno do dopravně-tarifních zón. Tarif IDSOK nabízí pravidelným cestujícím 
cenově výhodné předplatní jízdní doklady. 

Vzhledem již ke zmíněné kvalitě ovzduší se strategie zaměřuje na nutnost v budoucích letech více 
usilovat o zvyšování podílu udržitelných forem dopravy spočívající v elektrifikaci městské hromadné 
dopravy. 

2.6 ODPADY 

Zabýváme-li se celkovou produkcí odpadů, ta byla ve sledovaném období 2009–2013 značně 
nevyrovnaná.  V roce 2013 dosáhla 1 568 246 tun, což je více, než na počátku sledovaného období v 
roce 2009 (1 224 430 tun). Odpady dělíme do dvou kategorií – Ostatní a Nebezpečné. Dalším dělením, 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., jsou skupiny odpadů. U kategorie Ostatní je produkčně nejvýznamnější 
skupina 17 – stavební a demoliční odpady, která představuje okolo 60 % všech vyprodukovaných 
Ostatních odpadů. V množství je pak na druhém místě skupina 20 – komunální odpady (okolo 18 %). 
Produkce Ostatních odpadů z obcí, za které ze zákona nesou jakožto původci odpovědnost právě obce, 
se pohybuje kolem 209 tis. tun ročně. Na celkovém množství ostatních odpadů se obce podílejí ze 14 
%.  Produkce nebezpečných odpadů se oproti roku 2009 snížila a tvoří pouze 4 % z celkové produkce 
všech odpadů. I přesto je nutné nakládání s nebezpečnými odpady řešit. Většina nebezpečných odpadů 
pochází především z průmyslové výroby a ze stavebnictví. Produkce nebezpečných odpadů ve 
sledovaném období také značně kolísá. Např. v roce 2013 došlo oproti roku 2012 k poklesu 
nebezpečných odpadů o cca 25%. 

Tabulka 8: Celková produkce všech odpadů v Olomouckém kraji (v tunách) 

Kategorie 
odpadu 

2009 2010 2011 2012 2013 

Ostatní 1 224 430 1 414 106 1 378 092 1 603 520 1 504 471 

Nebezpečné 68 437 49 759 61 856 86 093 63 775 

Celkem 1 292 867 1 463 865 1 439 948 1 689 614 1 568 246 

Zdroj: Připravovaný Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 - 2025 
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Nakládání s odpady v Olomouckém kraji (pro samotné území Olomoucké aglomerace nejsou data k 
dispozici), tj. všechny odpady, které jsou na území kraje zpracovány bez ohledu na jejich původ (včetně 
dovezených odpadů z jiných krajů) je uvedeno v Tabulka 9. 

Tabulka 9: Celkový přehled způsobů nakládání s odpady v OLK (v tunách a procentním podílu vůči 
ostatním způsobům využití 

Způsob 
využití 

2009 2010 2011 2012 2013 

t % t % t % t % t % 

Energetické 
využití 

30 969 2,64 51 541 3,96 55 726 3,88 52 629 3,33 53 037 3,2 

Materiálové 
využití 

849 519 72,30 962 457 74,02 1 138 779 79,24 1 307 758 82,71 1 390 939 83,92 

Skládkování 293 650 24,99 281 358 21,64 237 789 16,55 216 378 13,68 209 233 12,62 

Spalování 860 0,07 4 837 0,37 4 828 0,34 4 436 0,28 4 339 0,26 

Celkem 1 174 998 100 1 300 193 100 1 437 122 100 1 581 201 100 1 657 548 100 

Zdroj: Připravovaný Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 - 2025 

 

Z tabulky je zřejmé, že se převážná většina všech produkovaných odpadů má další materiálové využití 
(téměř 84 % v roce 2013). Skládkováním je odstraňováno cca 12,6 % všech odpadů produkovaných na 
území kraje. 

V Olomoucké aglomeraci se nachází několik dotříďovacích linek schopných zpracovat produkci 
separovaně sbíraných komunálních odpadů. Jediná zrekonstruovaná dotříďovací  linka v odpovídajícím 
stavu je v Přerově, ostatní jsou zastaralé a kapacitně nedostačující.  Jejich výčet je v Tabulka 10. 

Tabulka 10: Dotříďovací linky v Olomoucké aglomeraci 

Název Provozovatel Typ odpadu 

REMIT s.r.o., Uničovská 64, Šternberk REMIT s.r.o. plast, papír 

Technické služby města Olomouce, a.s.,  
U Panelárny 498, Olomouc 

Technické služby města Olomouce, a.s. plast, papír 

Technické služby města Přerova, s.r.o., skládka 
Žeravice, Přerov 

Technické služby města Přerova, s.r.o. plast, papír 

Zdroj: Připravovaný Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 - 2025 

 

Základní zařízení pro odstranění nebezpečných odpadů jsou spalovny a skládky. Kapacita skládek 
nebezpečného odpadu v Olomoucké aglomeraci výrazně převyšuje aktuální potřebu. Od roku 2024 
však bude platit zákaz skládkování. 

V rámci posuzované koncepce budou realizovány inovativní kroky pro předcházení vzniku a nakládání 
s odpady. Budou realizovány i kroky vedoucí k výstavbě a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a 
úpravu odpadů, pro materiálové a energetické využití odpadů. 

2.7 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

Staré ekologické zátěže představují velké riziko pro zdraví obyvatelstva i pro ekosystémy. Jejich 
odstraňování je financováno z různých zdrojů např. Fondu národního majetku, resp. od roku 2006 
Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, z rezortních zdrojů: Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy (České dráhy), Ministerstva pro místní rozvoj, ze 
zdrojů krajských úřadů ne zabezpečení protihavarijních opatření, ze strukturálních fondů EU a ze 
soukromých zdrojů. 
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Jednou ze součástí likvidace je odstraňování škod během privatizace, dále odstraňování škod 
způsobených Sovětskou armádou či staré skládky. Z hlediska kvantitativního je možno v rámci území 
Olomouckého kraje tyto zátěže považovat za zátěže lokální. 

Olomoucký kraj má na svém území k 23. 5. 2014 celkem 636 kontaminovaných míst, což je o 76,18 % 
více, než je krajský průměr bez Hl. m. Prahy. Oproti tomu množství ukončených nápravných opatření 
se statusem „vyhovující“ je téměř srovnatelné. 

 
Tabulka 11: Počet kontaminovaných míst ke dni 23. 5. 2014 

Území Celkový 
počet 

Nápravné 
opatření není 
nutné 

Nápravné opatření 
dosud nezahájeno 

Nápravné opatření 
ukončeno - 
vyhovující 

Olomoucký kraj 636 182 24 16 

Krajský průměr 
(bez Hl. m. Prahy) 

361 40 16 17 

ČR 4 803 517 219 224 

ČR bez Hl. m. 
Prahy 

4 692 516 210 216 

Zdroj: CENIA – Systém evidence kontaminovaných míst SEKM  

 

2.8 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY, NATURA 2000 

Na území Olomoucké aglomerace se nacházelo k 1. srpnu 2012 jedno velkoplošné zvláště chráněné 
území (CHKO Litovelské Pomoraví o rozloze 9 318,6 ha) a 116 maloplošných zvláště chráněných území. 
Polovinu maloplošných zvláště chráněných území tvoří biotopy/lokality luční, tedy území luk a pastvin. 
Druhou polovinu představují lokality lesní, tedy lesní společenstva od lužních lesů podél řek přes 
dubohabřiny k bučinám, vodní a mokřadní lokality jako jsou tůně, rybníky, vodní toky a mokřadní 
biotopy, a v neposlední řadě také skalní lokality zahrnující geologické a geomorfologické útvary, 
naleziště nerostů a území s předmětem ochrany vázaným na specifické geologické podloží.  

Tabulka 12: Počet a rozloha zvláště chráněných území v Olomoucké aglomeraci 

Kategorie Celkem (počet) Rozloha (ha) 

Národní park (NP) 0 0 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) 1 9 600,0 

Národní přírodní rezervace (NPR) 5 465,5 

Národní přírodní památka (NPP) 4 43,2 

Přírodní rezervace (PR) 19 1 241,1 

Přírodní památka (PP) 49 712,4 

Zdroj: Maloplošná chráněná území v Olomouckém kraji 2012, vlastní zpracování 
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Na území Olomoucké aglomerace byly vyhlášeny celkem tři přírodní parky – Velký Košíř, Terezské údolí 
a Údolí Bystřice. 

Tabulka 13: Přehled přírodních parků na území Olomouckého kraje 

Přírodní park 
Rok 

vyhlášení 
Rozloha 

v ha 

Z toho 
v Olomouckém 

kraji 

Obecní úřady 
s rozšířenou 
působností 

Poznámka 

Terezské údolí 
1996 760 760 Olomouc 

Vyhláška neuvádí rozlohu 
(výpočet z GIS) 

Údolí Bystřice 
1995 9 810 6 730 

Olomouc 
Bruntál 

Zasahuje do 
Moravskoslezského kraje 

Velký Kosíř 
2000 1 963 1 963 

Olomouc 
Prostějov 

Chráněn od roku 1987 jako 
oblast klidu 

Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

 

Na území Olomoucké aglomerace se nachází jedna ptačí oblast (PO Litovelské Pomoraví) o rozloze i 
shodných hranicích jako v případě CHKO Litovelské Pomoraví. Součástí sítě NATURA 2000 jsou dále 
evropsky významné lokality (EVL), kterých je v rámci aglomerace 22 o celkové rozloze 15 160,5284 ha. 
Největšími jsou EVL Litovelské Pomoraví, EVL Morava – Chropyňský luh a EVL Království. 

Obrázek 4: Přehled chráněných území Olomoucké aglomerace (Zdroj: Portál územního plánování 
Olomouckého kraje, 3. aktualizace 2013) 
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Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví zaujímá v rámci Olomoucké aglomerace rozsáhlé území 
s velkým množství přírodních zajímavostí. 

Území CHKO se rozkládá v údolní nově řeky Moravy v severní části Hornomoravského úvalu a jižní části 
Mohelnické brázdy. Výrazný geomorfologický předěl mezi zmíněnými celky tvoří tzv. Třesínský práh. 

Geologické podloží nivy tvoří převážně mocné vrstvy kvartérních štěrkopísků, v oblasti Třesínského 
prahu štěrkopísky překrývají devonské vápence. Tento tzv. pohřbený kras je součástí rozsáhlého 
krasového území označovaného jako „Severomoravský kras“, jehož větší část leží v Bouzovské 
vrchovině. V oblasti Doubravy jsou podložím převážně kulmské droby a břidlice. V průběhu mladších 
třetihor postihly území kerné poklesy, které vyvolaly intenzivní sedimentaci pestrého souvrství místy 
s mocností 200 až 250 m. 

Klima oblasti je charakteristické mírnými zimami a léty, s průměrnou roční teplotou 7 – 9°C a lednovou 
-2°C. Roční úhrn srážek je poměrně nízký - 600 mm, což je dáno vrchovinou na západě území, která 
zachycuje značné množství vláhy přicházející do území ze západu a severozápadu. 

Hlavním abiotickým činitelem území je větvící se a meandrující řeka Morava pramenící pod Kralickým 
Sněžníkem a vlévající s do Dunaje. Její délka na území CHKO činí 40 km, z nichž je 18 km upraveno 
tvrdými regulačními zásahy a 22 km je tvořeno přírodě blízkým neupraveným nížinným korytem toku 
tvořící tzv. vnitrozemskou říční deltu. Meandry v různém stupni vývoje a štěrkopískové náplavy a 
ostrůvky jsou rozmanitým prostředím pro bohaté společenstvo ryb např. střevle potoční (Phoxinus 
phoxinus), mníka jednovousého (Lota lota) a ouklejku pruhovanou (Alburnoides bipounctatus), 
hnízdících ptáků jako kulík říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis hypoleucos) či rozvíjející se 
populace bobra evropského (Castor fiber) a vydry říční (Lutra lutra). 

Zachovalé lužní lesy tvoří jádro CHKO a představují prioritní předmět ochrany. Jejich charakter a 
existence je závislá na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu. V místech, 
která jsou dlouhodobě zaplavovaná v blízkosti meandrů, kde dochází k ukládání živinami bohatých 
sedimentů, najdeme tzv. měkký luh s jasany, stromovými i keřovými vrbami a topolem černým. Jedná 
se o cenná a dnes velice vzácná rostlinná společenstva. Na místech, kam dosahují záplavy jen občas či 
slaběji najdeme tzv. tvrdý luh s dubem letním (Quercus robur), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), 
lípou srdčitou (Tilia cordata), javory, jilmy a střemchou obecnou (Prunus padus). Na jaře se objevují 
koberce kvetoucích sněženek (Galanthu nivlais) a bledulí (Leucojum vernum), které vystřídají kosatce, 
křivatce, dymnivky, plicníky, orseje, sasanky, prvosenky, zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) 
a další. Dále rozkvétá česnek medvědí (Allium ursinum) a bujná vegetace letního aspektu s kopřivami, 
netýkavkami a dalšími druhy. Typickou součástí jsou periodická zvodněná ramena a tůně zaplavované 
při jarních povodích s výskytem vzácných korýšů listonohů (Lepidurus apus) a žábronožky sněžní 
(Siphonophanes grubii). 

Na luhy navazují lesy pahorkatin ležící v severozápadní části CHKO na pravém břehu řeky Moravy. Díky 
rozmanitým stanovištím podmínkám zde najdeme společenstva dubohabřin, habrových javořin, 
bukových, lipových a teplomilných břehových doubrav i květnaté bučiny. V těchto polohách jsou 
přítomné i smrkové porosty, ty jsou nahrazovány druhy přirozené dřevinné skladby. Díky přirozené 
věkové struktuře a rostlinné skladbě se v porostech vyskytuje řada bezobratlých, z brouků např. roháč 
velký (Lucanus casus) nebo nosorožík kapucínek (Orycteus nasicornis), z motýlů se zde udržuje na 
mýtinách populace jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne). 

V sousedství lužních lesů a břehových porostů najdeme aluviální louky vzniklé vlivem dlouhodobého 
zemědělského obhospodařování a pravidelnými jarními záplavami. Typické jsou psárkové louky 
přeplavované na jaře, bezkolejové resp. pcháčové na střídavě nebo trvale vlhkých stanovištích. Mezi 
významné druhy patří pryšec kosmatý (Euphorbia villosa), hrachor bahenní (Lathyrus palustris), violka 
slatinná (Viola stagnina), kosatec sibiřský (Iris sibirica) či jarva žilnatá (Cndium dubium). Nápadným 
obyvatelem je ohrožený modrásek bahenní (Maculinea nausithous).  
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Tabulka 14: Národní přírodní rezervace v rámci Olomoucké aglomerace 

NPR Region Rozloha (ha) Přírodní oblast 

Špraněk Olomoucko 28,7 Drahanská vrchovina 

Zástudánčí Kojetínsko 100,6 Kvartér řeky Moravy 

Žebračka Přerov 227,6 Hornomoravský úval 

Hůrka u Hranic Hranice 37,45 Západobeskydské podhůří 

Vrapač Litovelsko 80,69 Kvartér řeky Moravy 

Ramena řeky Moravy Litovelsko 71,2 Kvartér řeky Moravy 

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody, vlastní zpracování 

 

Tabulka 15: Národní přírodní památky v rámci Olomoucké aglomerace 

NPP Region Rozloha (ha) Přírodní oblast 

Na skále Olomoucko 4,6 Hornomoravský úval 

Park v Bílé lhotě Litovelsko 2,41 Zábřežská vrchovina 

Třesín Litovelsko 1,18 Zábřežská vrchovina 

Státní lom Prostějovsko 0,6 Drahanská vrchovina 

Růžičkův lom Prostějovsko 1,3 Drahanská vrchovina 

Hrdibořické rybníky Prostějovsko 37,1 Kvartér řeky Moravy 

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody, vlastní zpracování 

 

2.9 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou vzájemně propojené soubory přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišují se na 
lokální, regionální a nadregionální ÚSES a jejich cílem je:  

 uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny  

 zajištění příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich 
prostorové oddělení  

 podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny  

 uchování významných krajinných fenoménů.  
Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. 
 
Praxe ukazuje, že zapracování územních systémů ekologické stability do územních plánů a jejich 
následné schválení nevedou k dostatečné stabilizaci skladebných prvků. Problém je nejvíce patrný v 
případě lokálních územních systémů, kdy v rámci změn územních plánů dochází často k rozsáhlým 
změnám v trasování biokoridorů či umístění biocenter v závislosti na rozvojových plánech obcí. Tyto 
změny se navíc odehrávají v rychlém časovém sledu bez sledování návazností liniových prvků ÚSES na 
hranicích katastrů. Problémy z jeho jednoznačným vymezením je možno vyřešit až v rámci komplexních 
pozemkových úprav kdy dojde k vazbě jednotlivých skladebných prvků na konkrétní pozemky. 
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2.10 VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE 

ITI Olomoucké aglomerace byla připravována ve spolupráci s klíčovými aktéry rozvoje území, při níž 
byly zvažovány různé alternativy dílčích částí Strategie. Výsledkem je předložení koncepce v jediné 
variantě. Kromě navržené varianty lze definovat také variantu nulovou, která by znamenala zachování 
stávajícího stavu bez realizace Strategie. V případě nulové varianty by vývoj životního prostředí 
pokračoval ve stávajících trendech, které však může Strategie ovlivnit jen zprostředkovaně a pouze 
částečně, protože životní prostředí je současně ovlivňováno řadou dalších vlivů, včetně vlivů jiných 
krajských a celostátních koncepcí. Také implementace aktivit je závislá na financování z různých zdrojů, 
např. ze strukturálních fondů EU, v novém programovém období 2014 - 2020. Dále nelze předpokládat 
implementaci všech opatření a k nim náležejících potenciálních aktivit (oblastí intervence) do konce 
výhledového horizontu koncepce. 
Zařazení aktivit (projektů) do seznamu záměrů koncepce má především ten důvod, aby bylo zřejmé, 
jakými prostředky se koncepce bude především realizovat. Není to tedy záruka, že se ve skutečnosti 
zařazený projekt opravdu realizovat bude, respektive že se nebudou realizovat projekty jiné, které také 
odpovídají konkrétnímu strategickému cíli. V takovém případě tedy dojde nikoliv k realizaci projektu, 
uvedeného v koncepci, ale projektů jiných, bez možnosti odhadnout před jeho konkretizací, které z 

Obrázek 5: Územní systém ekologické stability Olomoucké aglomerace (Zdroj: Koncepce ochrany 
přírody a krajiny pro území OLK) 
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nich budou mít větší vliv na životní prostředí a jak se tato skutečnost projeví ve vývoji stavu životního 
prostředí v kraji. 
V případě, že by nebyl realizován žádný z projektových záměrů, například uvedených v rámci 
potenciálních aktivit a opatření návrhu koncepce, respektive že by nebyly podporovány žádné aktivity 
zaměřené na rozvoj území, uvažované ve Strategii, lze předpokládat, že by se vývoj stavu životního 
prostředí v Olomoucké aglomeraci pravděpodobně ubíral níže uvedeným směrem (taková situace však 
nemůže nastat, neboť realizace většiny záměrů nezávisí na jejich zařazení do Strategie): 

 Redukovaly by se rozvojové aktivity na území aglomerace 

 Byly by podporovány aktivity, které by nerespektovaly zaměření kohezní politiky EU v dalším 
programovém období 2014-2020 a hrozilo by tedy riziko, že nebudou finančně podporovány 
ze strukturálních fondů EU 2014+. 

 Rozvojové aktivity by se pravděpodobně prosazovaly živelně, bez koordinace ze strany veřejné 
správy, pouze v závislosti na zájmech a finančních možnostech investorů. 

Podle charakteru projektů, které by nebyly součástí rozvojové strategie tvořící systém, by 
pravděpodobně došlo k většímu tlaku na další znečišťování životního prostředí a pravděpodobně také 
ke změnám v zaměstnanosti (další koncentrace obyvatel v Olomouci na úkor oblastí okrajových, 
respektive v oblastech jinak znevýhodněných). 
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3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY 
MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

 
Navržená opatření a na ně navazující projekty vyplývající z Integrované strategie rozvoje území 
Olomoucké aglomerace uvedené v kapitole 2.1 Obsah koncepce se týkají celého území aglomerace a 
lze tedy předpokládat jejich potenciální vliv na životní prostředí v celém dotčeném území.  

Dopady realizace se však mohou lišit nejen podle charakteru jednotlivých opatření, ale podle citlivosti 
lokalit, potenciálně dotčených aktivitami, jimž příslušný strategický cíl tvoří rámec. Tuto problematiku 
řeší důsledné uplatňování environmentálních indikátorů (kritérií) pro výběr aktivit (kapitola 11) a 
vzhledem k tomu, že pomocí těchto kritérií budou eliminovány aktivity, které by mohly mít negativní 
vliv na životní prostředí, neměli by být realizací Strategie žádné oblasti významně (negativně) zasaženy.  
Nicméně je však třeba uvést, že v zájmovém území existují „citlivé“ oblasti, které by mohly být zasaženy 
aktivitami, které by svou realizací mohly mít vliv na některé složky životního prostředí, zvláště u 
strategického cíle 3. 

 Naplněním některých opatření se dají předpokládat zábory půdního fondu (např. výstavba 
silnic, budování obchvatů sídel, výstavba cyklostezek). 

 Pozitivní dopad na kvalitu ovzduší přinese naplnění opatření zaměřená na výstavbu 
modernizaci infrastruktury městské a příměstské dopravy (např. rozšíření tramvajové nebo 
autobusové dopravy a tím snížení automobilové dopravy). 

 Strategie rovněž neopomíjí řešení odpadového hospodářství, které by značně pozitivně 
přispělo k zlepšení životního prostředí (např. snížení množství odpadů ukládaných na skládky, 
zvýšení materiálově využitých odpadů). 

 
Oblasti se zvláště zhoršeným stavem životního prostředí: 
Z analýzy stavu životního prostředí dotčené oblasti vyplynulo, že postižení některých složek životního 
prostředí, především ovlivnění kvality ovzduší škodlivinami z dopravy a stacionárních zdrojů (nejvíce v 
ORP Přerov), mají potenciální rizikový vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. V této souvislosti lze 
tedy považovat oblasti s nejvíce zatíženým ovzduším (především města Přerov, Olomouc, Prostějov, 
okolí dálnice D1 a rychlostní komunikace R35) za území, v němž je potřeba věnovat pozornost jak 
potenciálně negativním, tak především možným pozitivním dopadům koncepce, která by umožnila 
tuto situaci zlepšit. Vzhledem ke stávající kvalitě ovzduší se strategie zaměřuje i na nutnost v budoucích 
letech více usilovat o zvyšování podílu udržitelných forem dopravy spočívající v elektrifikaci městské 
hromadné dopravy, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, rozvoji cyklistické a pěší dopravy či 
tzv. car sparing (tj. sdílení automobilů). 

Oblasti se zvýšenými požadavky na ochranu přírody a krajiny: 
Jedná se především o zvláště chráněná území (CHKO Litovelské Pomoraví) a území evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jde také o další cenná území (přírodní parky, prvky 
ÚSES, významné krajinné prvky), které mají svůj vliv na atraktivitu OLK a tvoří zázemí pro obyvatele 
zatížených oblastí. 
 
Kromě výše zmíněných kritérií je třeba vzít v úvahu, že provádění nevhodných záměrů v oblastech, 
které by mohly být realizací významně zasaženy (v této souvislosti myšleny především oblasti s více 
znečištěným životním prostředím, lokality ochrany přírody a krajiny a území s antropogenním tlakem 
na využití půdy), podléhá posouzení vlivů aktivit (záměrů) na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, či podle stavebního zákona 
v těch případech, kdy navržená aktivita výše citovaným zákonům nepodléhá. 
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4. VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU 
VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM SE 
ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. OBLASTI 
VYŽADUJÍCÍ OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ) 

 
Stávající životní prostředí v rámci území řešeném „Zpracování Integrované strategie rozvoje území 
Olomoucké aglomerace“ je hodnoceno v celku kladně, ovšem i zde se vyskytují některé problémy, 
které je nutné řešit. 

Stav ovzduší 

Kromě základních znečišťujících látek (SO2, NOx, CO) se na zhoršené kvalitě ovzduší podílí zvýšená 
koncentrace polétavého prachu, resp. suspendovaných částic (PM). Ke zvyšování koncentrace polétavého 
prachu (PM10) ve vzduchu může přispívat i větrná eroze zemědělských ploch viz níže vodní a větrná 
eroze půdy. Nejkritičtější situace je v okolí města Přerov. S velmi znečištěným ovzduším se místní 
obyvatelé potýkají nejen v důsledku stacionárních zdrojů (např. Teplárna Přerov či výrobce 
anorganických chemických produktů PRECHEZA, a. s.), ale i kvůli intenzivní dopravě. V menší míře se 
zde může projevovat také vliv přenosu škodlivých látek z ostravské aglomerace, a to především při 
zesílení severovýchodního proudění vzduchu. 

Vodní a větrná eroze půdy 

Větrnou erozí jsou ohroženy především zemědělské plochy ve střední a jižní části Hané. „Mírně 
ohrožená půda“ se nachází v oblasti Hornomoravského úvalu. Menší části Moravské brány (zejména 
podél řeky Bečvy) jsou pak již klasifikovány jako „půda ohrožená“ větrnou erozí. 

V případě vodní eroze je nejvíce zasaženo území rozkládající se mezi řekou Bečvou a hranicemi 
Olomouckého kraje s krajem Zlínským a taktéž oblast Haná. Opět se zde projevuje problém 
intenzivního využívání půdy a s tím související odlesnění půdy. 

Na území Olomoucké aglomerace se nenacházejí žádné větší plochy, které by byly klasifikovány jako 
svahově nestabilní. 

Kvalita vod a riziko záplav 

Mezi úseky řek, které jsou hodnocené jako znečištěné či dokonce silně znečištěné, patří řeka Morava 
v okolí Olomouce. V zemědělsky intenzivně obhospodařované a obyvatelstvem hustě osídlené oblasti 
měst Prostějov a Přerov jsou rovněž jako znečištěné klasifikovány řeky Bečva a Valová. 

Některá území kraje jsou významně ohrožována záplavami, a to především v oblasti řeky Moravy (úsek 
od Litovle přes Olomouc až po soutok s Bečvou). Riziko dále zvyšuje intenzivní zemědělská činnost. 

Příroda a krajina 

Nemalým problémem jsou rozsáhlé neudržované plochy zemědělské půdy a opuštěné průmyslové 
areály, kde na jedné straně dochází v menší míře k přirozené obnově původních ekosystémů, na druhé 
straně však k rozmnožování a šíření nežádoucích ruderálních, v některých případech invazních 
(křídlatka, bolševník), druhů rostlin.  
Další problém spočívá v hospodářských lesních monokulturách, které jsou ohroženy kalamitami mající 
původ v abiotických (extrémní povětrnostní jevy) a biotických faktorech (škůdci). Pravděpodobnou 
příčinou stávajícího stavu přírody je v minulosti silně znečištěné ovzduší či depozice škodlivých látek, 
které jsou stále přítomné v půdě a postupně se z ní vyplavují. 
V rámci Územně analytických podkladů Olomouckého kraje (ÚAP OLK) aktualizace č. 3 z roku 2013 byla 
provedena SWOT analýza různých oblastí, dle které je možné zjistit slabé a silné stránky, příležitosti a 
hrozby území v oblasti životního prostředí.  
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Silné stránky: 

 lokální ložiska stavebních materiálů – omezení nákladů na dopravu; 

 velké zásoby podzemní vody a kvalitní povrchové vody; 

 výskyt lázní a minerálních pramenů; 

 oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se vyskytují, nicméně limity nejsou 
překračovány extrémně; 

 navržený ÚSES; 

 vysoký podíl půd s I. a II. tř. ochrany – zemědělská krajina; 

 vyšší podíl lesů zvláštního určení a ochranných. 

 

Slabé stránky: 

 vytěžené oblasti a poddolovaná území – nutná stabilizace krajiny; 

 rozsáhlá území jsou zaplavovaná; 

 chybí ochrana proti lokálním povodním; 

 narušování podzemních zásobníků vody těžební činností; 

 obchvatové komunikace vytvářející dopravu z obydlených oblastí zůstávají 
v návrhu; 

 návrat k tuhým palivům jako zdroje tepla v obcích s plynofikací způsobuje lokální 
znečištění v zimním období; 

 nerealizované Územní systémy ekologické stability (ÚSES); 

 značná fragmentace krajiny vlivem liniových staveb – souběžné koridory; 

 některá ORP vykazují nižší lesnatost a absenci krajinné zeleně s nebezpečím eroze 
půdy. 

 

Příležitosti: 

 rozvoj těžby stavebních materiálů – pozitivní dopad na ekonomiku; 

 ochrana území před povodněmi – vymezování zastavitelných ploch mimo 
záplavová území; 

 rozvoj lázeňství a využití přírodních minerálních vod; 

 rozvoj malých vodních elektráren; 

 realizace komplexních řešení a přírodě blízkých protipovodňových opatření; 

 vyvedení dopravy a tedy i hlukové a exhalační zátěže z obytných zón; 

 dořešení a stabilizace prvků ÚSES v krajině. A to především v zemědělsky hodně 
využívaných oblastech centrální a jižní Hané; 

 využití zemědělského potenciálu a tradice kraje; 

 ochrana rozsáhlých lesních komplexů i mimo prvky ochrany přírody. 

 

Hrozby: 

 rozvoj těžby stavebních materiálů – negativní dopad na životní prostředí; 

 nároky D-O-L na vodní soustavu; 

 zhoršování kvality vod v tocích; 

 eroze půd při nesprávné zemědělské činnosti; 

 rozsáhlá zranitelná oblast zahrnuje především zemědělskou činnost části Hané; 

 návrat k tuhým palivům; 
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 neúměrné znečištění v oblastech s očekávanou těžbou; 

 rozvoj hospodářské činnosti na úkor chráněných oblastí; 

 úbytek nejkvalitnějších půd na úkor zastavěných ploch; 

 nevyužité brownfields. 

 
Problémy k řešení v oblasti životního prostředí: 

 poddolované území v lokalitách zastavěného území (především Šternbersko); 

 nevyjasněné hydrogeologické vztahy podzemních zásobníků vody s ložisky 
nerostných surovin, narušování přirozených vazeb těžbou; 

 organizace opatření nadmístního významu pro zamezování škod způsobených 
povodněmi – zamezení stavby nekomplexních ochranných systémů (dořešení 
otázky suchých nádrží), vymezování aktivních zón záplavového území (nejen na 
základě vodohospodářských studií), vytváření přírodě blízkých opatření; 

 chybějící hluková studie; 

 nestabilizovaný ÚSES v krajině; 

 Moravská brána jako oblast se značnou kumulací liniových staveb (koordinovaně 
řešit tyto stavby); 

 využívání kvalitních půd pro hospodářský „rozvoj“, nevyužívání zastavěných 
opuštěných areálů, nově zastavěné plochy jsou využívány neadekvátně 
(fotovoltaické elektrárny – potenciál pro rozvoj není využit); 

 nízká lesnatost a s ním spojeno nebezpečí eroze kvalitních půd (střední a centrální 
Haná). 
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5. CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ, 
KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE 
KONCEPCI A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ 
PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 

 

Při tvorbě Strategie byly jejími zpracovateli brány v úvahu všechny relevantní koncepce v oblasti 
kohezní politiky a regionálního rozvoje, na národní, regionální, krajské i místní úrovni, tak jak je 
uvedeno v předchozích částech vyhodnocení. Při zpracování Strategie byly zvažovány různé alternativy 
jejích dílčích částí. Ve výsledku je však koncepce předkládána v jedné, dle zpracovatelů optimální, 
variantě. 

Vzhledem k charakteru Strategie je v této kapitole uvedeno především hodnocení toho, jak 
navržené cíle a obsah Strategie odpovídají cílům v oblasti životního prostředí.  

Přehled hlavních koncepcí je rozdělen na koncepce na úrovni národní, krajské a na úrovni statutárního 
města Olomouc. 
 
I. Strategické a programové dokumenty na národní úrovni z hlediska životního prostředí: 

 Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

 Strategie regionálního rozvoje České republiky 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 

 Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR 

 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 
 
II. Strategické a programové dokumenty na úrovni Olomouckého kraje z hlediska životního 
prostředí: 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

 Strategie rozvoje kraje 

 Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni Olomouckého kraje (aktualizace 2012) 

 Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 
 
III. Programové dokumenty na úrovni statutárního města Olomouc: 

 Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (2007) 

 Plán odpadového hospodářství původce statutární město Olomouc 

 

5.1 STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ DOKUMENTY NA NÁRODNÍ ÚROVNI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 
Tematické oblasti politiky: 

 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, zajištění ochrany vod 
a zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a 
omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání půdního 
a horninového prostředí. 

 Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů a 
omezování negativních dopadů změny klimatu na území ČR, snížení úrovně znečištění ovzduší 
a podpory efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných zdrojů energie a 
energetických úspor. 
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 Ochrana přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí 
krajiny, zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech. 

 Bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, 
sucha, svahové nestability, eroze a podobně), tak i předcházení vzniku antropogenních rizik. 

ITI Olomoucké aglomerace nejvíce přispívá k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí - 
prioritní oblasti 1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí, 
podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin. 
 
Strategický rámec udržitelného rozvoje 2010+ 
Strategický rámec udržitelného rozvoje (SRUR) tvoří dlouhodobý rámec pro politická rozhodování v 
kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala v souvislosti s členstvím v EU, OECD a OSN, 
respektující zároveň specifické podmínky ČR. Slouží jako východisko pro zpracování koncepčních 
materiálů (sektorových politik či akčních programů) a pro strategické rozhodování v rámci státní správy 
a územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se zájmovými skupinami. Stanovené principy, cíle a 
prioritní osy jsou nastaveny s ohledem na tři základní oblasti rozvoje společnosti – ekonomickou, 
sociální a environmentální. Regionální aspekty rozvoje ČR jsou řešeny v prioritní ose 3 Rozvoj území s 
cílem zvýšit ekonomický a environmentální potenciál a konkurenceschopnost regionů na úroveň 
vyspělých regionů EU a snižovat nepřiměřené regionální disparity. Vzhledem k důrazu SRUR na posílení 
role měst a zabezpečení udržitelného rozvoje venkova lze však nalézt shodu mezi cíli SRUR a ITI 
Olomoucké aglomerace. 
Základní časový horizont strategie je rok 2014, některé úvahy a cíle však míří až do r. 2030. 
 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 je základním koncepčním dokumentem na národní 
úrovni ve sféře regionálního rozvoje a jeho podpory na období po roce 2013 (schválena v květnu 2013). 
Strategie představuje hlavní východiska pro formulaci regionálních potřeb a specifik pro programování 
období 2014+ v oblastech ekonomické a sociální politiky a územní soudržnosti EU. Vedle tradičně 
analyzovaných faktorů regionálního rozvoje je kladen důraz na faktory „nové“ – demografické změny, 
klimatické změny, energetickou soběstačnost, územní soudržnost, dostupnost služeb a další. 
Analytické postupy byly zvoleny tak, aby bylo možné vymezit státem podporovaná území na základě 
funkční typologie a územních vazeb na nižší než krajské úrovni (na mikroregionální úrovni, případně na 
úrovni obcí s rozšířenou působností). Důraz je kladen na průmět regionální dimenze do sektorových 
politik, využití vnitřního potenciálu území a regionálních aktérů, integrované přístupy řešení problémů 
reflektující typ regionů a funkční územní vazby a vztahy. Cíle, priority a nástroje pro regionální politiku 
jsou nastaveny tak, aby bylo v rozvinutých oblastech a aglomeracích umožněno posílení regionální 
konkurenceschopnosti, na druhé straně tak, aby upadající a problémové oblasti mohly být 
stabilizovány a vytvořeny v nich podmínky pro nastartování budoucího udržitelného růstu. Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 byla jedním z vodítek zpracování Koncepce.  
 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2005  
Cíle strategie:  
1. Ochrana biologické rozmanitosti  

2. Udržitelné využívání složek biologické rozmanitosti  

3. Spravedlivé a rovnoměrné rozdělování přínosů, plynoucích z využívání genetických zdrojů.  

ITI Olomoucké aglomerace přispívá k dosahování cílů Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 
vymezených v oblastech Vodních a mokřadních ekosystémů, Regionální politiky a územního plánování 
a Cestovního ruchu. 
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Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky (2009)  
Cíle:  
1. Krajina  

1.1 Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně propojených biologicky 
funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním vlivům včetně změn klimatu  

1.2 Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny  

1.3 Zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením zástavby krajiny, 
zachováním její prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch v 
sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně  

1.4 Zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES jako o 
nezastupitelný základ přírodní infrastruktury krajiny, zajišťující zachování biologické 
rozmanitosti a fungování přírodních, pro život lidí nezbytných procesů.  

2. Lesní ekosystémy  
2.1 Zvýšit druhovou rozmanitost lesních porostů směrem k přirozené druhové skladbě, zvýšit 

strukturální rozrůzněnost lesa a podíl přirozené obnovy druhově a geneticky vhodných porostů 
a posílit mimoprodukční funkce lesních ekosystémů.  

3. Vodní a mokřadní ekosystémy  
3.1 Obnovit přirozené hydro-ekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat a 

přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám  

3.2 Zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku ve vazbě na dosažení dobrého 
ekologického stavu vod podle Směrnice 60/2000/ES  

3.3 Zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů obnovením 
volné prostupnosti vodního prostředí a omezením jeho další fragmentace.  

4. Horské ekosystémy – nejsou relevantní  

5. Agro-ekosystémy, půda  
5.1 Zabezpečení ochrany půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje, s 

uplatněním principů udržitelného rozvoje a s ohledem na ostatní složky životního prostředí, 
omezení negativního trendu snižování rozlohy kvalitní zemědělské půdy, snížení negativního 
působení ohrožujících činitelů na půdu, které ohrožují poskytování ekosystémových služeb 
půdními ekosystémy (produkční a ekologické funkce půdy)  

5.2 Trvalé zvýšení různorodosti zemědělsky obhospodařovaných ploch a přilehlých pozemků, 
které jsou součástí zemědělsky využívané krajiny.  

6. Travní ekosystémy - zachovat, případně obnovit druhově a morfologicky pestré travní porosty jako 
nedílnou součást zemědělského hospodaření v krajině.  

7. Urbánní ekosystémy  
7.1 Zajištění vyšší kvality života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do 

struktury sídel.  
8. Chráněná území  

8.1 Optimalizovat soustavu ZCHÚ z hlediska reprezentativního podchycení nejcennějších částí 
přírody a krajiny, vymezení a nastavení režimu ochrany  

8.2 Zlepšit péči o chráněná území  

8.3 Integrovat ZCHÚ do života regionů s důrazem na trvale udržitelné využívání, zejména v oblasti 
cestovního ruchu, a zlepšení životních podmínek místních obyvatel.  

9. Druhy  
9.1 Udržení dostatečně početných a tím i geneticky kvalitních populací původních planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, schopných dlouhodobé samostatné existence. 
Minimalizace rizik zavádění nových invazních nepůvodních druhů v ČR, omezení dalšího 
rozšiřování již přítomných invazních nepůvodních druhů a jejich regulace a odstraňování v 
přírodně hodnotných územích, a to i s ohledem na probíhající a očekávané změny podnebí.  
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10. Legislativní nástroje  
10.1 Zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit právní úpravu ochrany přírody a krajiny včetně 

doplnění chybějících nástrojů k naplňování mezinárodních mnohostranných a dvoustranných 
úmluv v ochraně přírody a krajiny a odstranění nejvýznamnějších rozporů mezi předpisy 
upravujícími využívání biologické rozmanitosti, zejména ekosystémů.  

10.2 Sjednotit výkon státní správy a posílit odbornost orgánů ochrany přírody a krajiny.  
11. Ekonomické nástroje  

11.1 vyvážený systém ekonomických nástrojů především v oblasti dotační, náhradové a daňové, 
který přispěje k naplňování cílů ochrany přírody a krajiny.  

12. Odborné informační nástroje  
12.1 Podporovat rozhodování státní správy v ochraně přírody a krajiny aktuálními a hodnověrnými 

údaji o stavu, změnách a vývojových trendech složek přírody a krajiny v ČR  

12.2 Zajistit sběr, zpracování, vyhodnocování, rozšiřování a péči o údaje o přírodě a krajině v ČR s 
využitím služeb Informačního systému ochrany přírody a Portálu ochrany přírody a krajiny 
(eNature)  

13. Práce s veřejností  
13.1 Informovat, vzdělávat a radit veřejnosti (především výše citovaným cílovým skupinám) v 

různých aspektech ochrany přírody a krajiny v České republice, zvyšovat povědomí o 
principech ochrany přírody a krajiny v ČR a aktivně zapojovat veřejnost do podpory ochrany 
přírody a krajiny.  

 

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 
Je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro 
implementaci programu WHO Zdraví 2020, který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru 
Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012. Účelem Národní strategie je především 
stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a 
dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Zdravotní stav je úzce 
spjat s prostředím, např. pokud jde o expozici škodlivým emisím, a souvisí i s vlivem klimatických změn, 
které společně se sociálními determinantami působí na zdraví. Bude nezbytné věnovat zvýšenou 
pozornost preventivním opatřením především v regionech s vysokým rizikem kontaminant životního 
prostředí. 

Dokument má 4 hlavní cíle: 

1. Celoživotní investice do zdraví a posilování role občanů. 

2. Řešení hlavních evropských zdravotních problémů – nepřenosných a přenosných onemocnění. 

3. Posílení zdravotnických systémů zaměřených na lidi, podpora kapacity veřejného zdraví a rozvoj 
krizové připravenosti, dohledu a akceschopnosti v mimořádných situacích. 

4. Vytváření odolných komunit a prostředí podporujících zdraví. 

 

5.2 STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ DOKUMENTY NA ÚROVNI OLOMOUCKÉHO KRAJE Z HLEDISKA 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) 
Koncepce ochrany přírody a krajiny Olomouckého kraje je rozdělena na dvě části. První je analytická 
část, která se zabývá stavem jednotlivých složek životního prostředí. Řeší charakteristiku současného 
stavu životního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy. Druhá je koncepční část a zabývá se 
základními prioritami a cíli ochrany přírody a krajiny. Cíle jsou vymezeny pro čtyři oblasti – zemědělské 
ekosystémy, lesní ekosystémy, vodní ekosystémy a ochrana přírody a krajiny. Cíle jsou dále děleny v 
každé oblasti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. 
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Program rozvoje Olomouckého kraje (2012 – 2015) 
Program řeší čtyři základní problémové okruhy: 

 Podnikání a ekonomika 

 Rozvoj lidských zdrojů 

 Doprava a technická infrastruktura 

 Kvalita života 
 

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 
Dokument stanovuje tři skupiny priority v hospodaření s energií. První dvě skupiny priorit jsou 
zaměřeny na zvýšení soběstačnosti, snížení energetické náročnosti a na zvýšení podílu využití 
obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energií. Snížení energetické náročnosti lze 
dosáhnout realizací úsporných opatření především v oblasti koncové spotřeby energie a recyklací 
energie (např. zpětné získávání odpadního tepla a energie z odpadů). Třetí skupina představuje výrobu 
tepla a elektrické energie z fosilních paliv a spotřebu tradičních pohonných hmot (PHM) na bázi ropy. 
V této oblasti by měl být kladen důraz především na zahuštění sítí CZT, zprovoznění plynovodních 
přípojek, které nejsou v současnosti využívané a na zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a 
tepla. 
 
Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni Olomouckého kraje (aktualizace 2012) 
Program je zpracován dle přílohy č. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanovuje emisní 
stropy a lhůty k jejich dosažení pro stacionární zdroje a pro silniční dopravu.  
V rámci strategického cíle 3 ITI Olomoucké aglomerace budou realizována opatření zohledňující 
snižování znečištění ovzduší (např. nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob). 

V současné době je již zpracován Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava (PZKO). 
Lze tedy pouze vyhodnotit soulad Strategie s návrhem tohoto programu. 
Cílem PZKO je dosáhnout na celém území zóny Střední Morava splnění imisních limitů daných zákonem 
o ochraně ovzduší. Emisní stropy jsou stanoveny relativně, jako procentuální hodnota současných 
emisí (k roku 2011). Termínem dosažení emisního stropu je rok 2020 a platí pro veškerou 
automobilovou dopravu v zastavěném území města. Pro každou řešenou znečišťující látku 
(suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren) jsou na úrovni zóny Střední Morava stanoveny prioritní 
kategorie zdrojů, přičemž jejich zdůvodnění vyplývá z podílů na celkových emisích jednotlivých 
škodlivin a zejména na imisním příspěvku jednotlivých skupin zdrojů. 
Jedním z navrhovaných opatření v PZKO zóny Střední Morava je Výstavba a rekonstrukce tramvajových 
a trolejbusových tratí nebo Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy. Na taková opatření navazuje 
specifický cíl 3.1 ITI Olomoucké aglomerace s opatřením Výstavba a modernizace infrastruktury 
systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu. 
 
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (2003) 
Plán stanovuje v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady 
na území Olomouckého kraje. Plán stanovuje cíle v oblastech: 

 Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností 
a) snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu,  

b) maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů,  

c) minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání 
 Podíl recyklovaných odpadů a podíl využívaných odpadů 

a) V zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech 
vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% 
do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. 
b) Podporování trhu s recyklovanými výrobky. 
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c) Dosažení využívání 50% (75%) hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů 
do 31.12.2005 (2012). 

 Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady a k jejich využívání 
a) Dobudování jednotné a přiměřené sítě zařízení, s využitím současných zařízení, na 
požadované technické úrovni. 
b) Podporování vzniku regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady a jejich 
propojení do jednotné a přiměřené sítě zařízení. 

 Ukládání odpadů na skládky 
Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve 
srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování. 

 Nebezpečné odpady 
a) Předcházení vzniku nebezpečných odpadů a snížení jejich měrné produkce o 20% do roku 
2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování. 
b) Minimalizování vlivu nebezpečných odpadů na zdraví lidí a životní prostředí ve všech 
fázích nakládání s nimi. 

 Vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení podle části čtvrté zákona o odpadech 

a) Odstranění odpadů PCB/PCT a zařízení s obsahem PCB/PCT nebo jejich dekontaminace 

do roku 2010. 
b) Zajištění využití 38% (50%) hmotnostních z ročního množství olejů uvedených na trh do 
roku 2006 (2012) a dále zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů. 

c) Cílem je zvyšování zpracování všech autovraků vozidel kategorie M1 a N1 a tříkolových 
motorových vozidel s výjimkou motorových tříkolek s cílem nejpozději od 1.ledna 2006 
(2015) opětovně používat a využívat nejméně v míře 85 % (95 %) průměrné hmotnosti všech 
autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně používat a materiálově využívat v míře 
nejméně 80 % (85 %) průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok, s 
výjimkou vozidel vyrobených před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného použití a 
využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového využití na 70 % jejich 
průměrné hmotnosti. 

d) Omezení negativního vlivu azbestu na zdraví lidí. 

e) Zajistit do roku 2012 sběr a materiálové využití 95% hmotnostních z celkového množství 
olověných akumulátorů uvedených na trh. 

f) Zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik na 80% hmotnostních z ročního 
množství uvedeného na trh do roku 2012, s cílem jejich využití s upřednostněním 
materiálového využití. 

 Komunální odpady 
a) Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání 
s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování. 
b) zvýšení využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů 
do roku 2012. 
c) zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010. 
d) Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen 
BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 
hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 
e) Snížit měrnou produkci odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s 
předpokladem dalšího snižování. 

 
ITI Olomoucké aglomerace je plně v souladu s POH OLK a pomáhá naplňovat cíl Vytváření jednotné a 
přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. V rámci posuzované koncepce budou realizovány 
inovativní kroky pro předcházení vzniku a nakládání s odpady. Budou realizovány i kroky vedoucí 
k výstavbě a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, pro materiálové a energetické 
využití odpadů. 
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V současné době probíhá příprava nového Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro 
období 2016 – 2025. Při přípravě ITI Olomoucké aglomerace již byl brán zřetel na nový POH OLK a svými 
opatřeními tak přispívá k naplňování cílů POH OLK. 
 

5.3 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY NA ÚROVNI STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC 

Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (2007) 
Při zpracování Strategického plánu byly definovány 4 kritické oblasti: 

 kritická oblast A – Olomouc – centrum regionu 

 kritická oblast B – Lidské zdroje 

 kritická oblast C – Hospodářský růst a konkurenceschopnost 

 kritická oblast D – Výkonná infrastruktura a doprava 
 

Strategický plán vymezuje globální cíle jednotlivých kritických oblastí: 
Kritická oblast A: Posílení významu města Olomouce jako centra střední Moravy a jeho postavení 

v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. 
Kritická oblast B: Zvýšení přitažlivosti Olomoucka jako místa atraktivního pro nové obyvatele. 

Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělanosti, kulturního, sportovního a 
společenského vyžití obyvatel mikroregionu.  

Kritická oblast C: Podpora hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici 
a potenciálu pracovní síly. 

Kritická oblast D: Zlepšování technické infrastruktury pro hospodářský rozvoj i kvalitu života. 
 
ITI Olomoucké aglomerace je plně v souladu s cílem Zlepšování technické infrastruktury pro 
hospodářský rozvoj i kvalitu života Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu 
Olomoucko. 
 
Plán odpadového hospodářství původce statutární město Olomouc 
Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví konkrétní cíle, konkrétní opatření k jejich 
dosažení pro oblasti: 
 předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, 

 nakládání s komunálními odpady, 

 nakládání s vybranými odpady (PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly s čistíren 
odpadních vod, odpady azbestu, autovraky), 

 nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, nakládání s odpady z obalů, 

 využívání odpadů,  

 snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich 
obsažené,  

 vytváření integrovaného systému nakládání s odpady.  
ITI Olomoucké aglomerace je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství původce statutární 
město Olomouc. 
 
 

Závěr  
Všechny výše uvedené koncepční dokumenty na celostátní i regionální úrovni byly, dle své 
relevance, v různé míře použity k hodnocení a přípravě dokumentu Vyhodnocení vlivů Strategie na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  
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6. ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, 
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, 
TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) 
NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Pro praktické použití bylo slovní hodnocení vlivů jednotlivých cílů a opatření na životní prostředí 
převedeno do numerického indexu. Index označuje odhadovanou velikost potenciálního 
pozitivního nebo negativního vlivu na životní prostředí a velikost tohoto vlivu je v matici vlivů 
vyjádřena číselnou 5 - bodovou stupnicí (-2 až +2).  

U všech uvedených specifických cílů a opatření specifických cílů bylo zhodnoceno, zda mohou 
z pohledu vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví představovat teoreticky určitý 
problém či nikoliv. Možný negativní vliv nelze vyloučit zejména v případě záměrů hmotné povahy 
(budované objekty a infrastruktura). U těchto případů je použito hodnocení se symbolem otazníku (?), 
přičemž podle skutečné povahy, rozsahu a umístění daného záměru může v reálu nabýt významu 0 až 
-2 (význam nulový, mírně negativní až významně negativní). U záměrů, u kterých je dopředu zřejmý 
nulový vliv, je ohodnocen znaménkem 0. U některých záměrů je možno samozřejmě očekávat také 
pozitivní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a veř. zdraví (1+, 2+). Ke každému hodnocenému 
záměru je uveden komentář k hodnocení. 

 
Seznam opatření definovaných v ITI Olomoucké aglomerace a jejich hodnocení: 

Specifikace aktivit a cílů 
Bodové 

hodnocení 
vlivu 

Komentář k hodnocení 

Strategický cíl č. 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

Specifický cíl: Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolních vzdělávání 

Opatření specifického cíle 

Zvýšení kapacity vzdělávací 
infrastruktury předškolního 
vzdělávání 

-1, 0, +1 

Jedná se o běžné investiční projekty, které nemusí být 
záměry definovanými zákonem č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na ŽP, jako záměry s požadavkem 
hodnocení vlivů na ŽP.  
Při přípravě a realizaci nutno dodržovat platné 
legislativní předpisy a nařízení. 

Zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury základních škol 

0 
Bez potencionálního vlivu - neexistuje přímá vazba 
mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. 

Zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury středních a vyšších 
odborných škol 

0 
Bez potencionálního vlivu - neexistuje přímá vazba 
mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. 

Zkvalitnění infrastruktury 
zájmového a neformálního 
vzdělávání mládeže a celoživotního 
učení 

0 
Bez potencionálního vlivu - neexistuje přímá vazba 
mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. 

Specifický cíl: Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání 

Opatření specifického cíle 

Podpora začlenění absolventů 
přicházejících na trh práce 

0 
Bez potencionálního vlivu - neexistuje přímá vazba 
mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. 
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Rozvoj infrastruktury pro 
vzdělávání lidských zdrojů 
 

0 
Bez potencionálního vlivu - neexistuje přímá vazba 
mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. 

Specifický cíl: Rozvoj místního podnikání a podpora začínajících podnikatelů  

Opatření specifického cíle 

Poradenství pro malé a střední 
podniky 

0 
Bez potencionálního vlivu - neexistuje přímá vazba 
mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. 

Specifický cíl: Rozvoj infrastruktury pro podnikání 

Opatření specifického cíle 

Revitalizace brownfields 

-1, 0, +1 

Využití brownfields, pokud bude provedeno citlivým 
způsobem, bude mít přímý pozitivní vliv na krajinný 
ráz. 
Opatření přispěje ke zvýšení atraktivity místního 
prostředí. 
Jedná se o běžné investiční projekty, které mohou být 
i záměry definovanými zákonem č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na ŽP, jako záměry s požadavkem 
hodnocení vlivů na ŽP.  
Při přípravě a realizaci nutno dodržovat platné 
legislativní předpisy a nařízení. 

Strategický cíl č. 2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

Specifický cíl: Zvýšení přínosů výzkumu pro aglomeraci 

Opatření specifického cíle 

Rozvoj kapacit výzkumných týmů, 
navázání strategických partnerství 
a posílení dlouhodobé spolupráce 
výzkumných organizací s aplikační 
sférou 

0 
Bez potencionálního vlivu - neexistuje přímá vazba 
mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. 

Specifický cíl: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci 
aglomerace 

Opatření specifického cíle 

Výstavba a rozvoj vědecko-
technologických parků, 
podnikatelských inovačních center 
a podnikatelských inkubátorů, 
rozvoj sítí spolupráce a 
komercializace výsledků výzkumu 

-1, 0 

V případě investičních projektů platí nutnost 
dodržování následujících podmínek: 
- návrh projektu provést v souladu se zákonem č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, v platném 
znění, 
-dodržení souladu s územním plánem místa realizace 
projektu,  
- technický a organizační návrh projektu provádět 
s ohledem na minimalizaci vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví,   
- detailně vyhodnotit převažující vlivy projektu na 
okolní prostředí, např. akustickou situaci ve vztahu 
na dopravní obslužnost a bodové zdroje hluku, vliv 
na imisní situaci v území, vlivy na povrchové a 
podzemní vody, ochranná pásma a chráněná území, 
staré zátěže a odpadové hospodářství, atd. 
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- zajistit minimalizaci případného prostorového střetu 
s lokalitami NATURA 2000 a preferenci variant s 
vyloučením významných negativních vlivů na 
předměty jejich ochrany. Projekty mimo území 
NATURA 2000 – bez vlivu. 

Specifický cíl: Zvýšení inovační výkonnosti místních podniků 

Opatření specifického cíle 

Zakládání a rozvoj podnikových 
výzkumných a vývojových center, 
zavádění inovací a ochrana 
duševního vlastnictví v podnicích 

0 
Bez potencionálního vlivu - neexistuje přímá vazba 
mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. 

Strategický cíl č. 3 Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území 

Specifický cíl: Zlepšení mobility v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle 

Rekonstrukce, modernizace a 
výstavba silnic na vybrané 
regionální silniční síti 

-1, 0, +1 

Obdobně jako ve všech případech výstavby jakékoliv 
infrastruktury platí nutnost dodržení následujících 
podmínek: 
- návrh projektu provést v souladu se zákonem č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, v platném 
znění, 
-dodržení souladu s územním plánem místa realizace 
projektu,  
- technický a organizační návrh projektu provádět 
s ohledem na minimalizaci vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví,   
- detailně vyhodnotit převažující vlivy projektu na 
okolní prostředí, např. akustickou situaci ve vztahu 
na dopravní obslužnost a bodové zdroje hluku, vliv 
na imisní situaci v území, vlivy na povrchové a 
podzemní vody, ochranná pásma a chráněná území, 
staré zátěže a odpadové hospodářství, atd. 
- zajistit minimalizaci případného prostorového střetu 
s lokalitami NATURA 2000 a preferenci variant s 
vyloučením významných negativních vlivů na 
předměty jejich ochrany. Projekty mimo území 
NATURA 2000 – bez vlivu. 

Výstavba a rekonstrukce cyklistické 
infrastruktury 

-1, 0, +1 

Opatření mají pozitivní vliv na snížení emisí 
z automobilové dopravy a přispějí ke zlepšení kvality 
ovzduší zejména v centrálních a rezidenčních částech 
sídel. 
Při přípravě konkrétních projektů je nutno detailně 
posoudit umístění záměrů do prostředí s ohledem na 
možné dopady na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví. Výstavba nových 
cyklostezek může mít potencionálně negativní vliv na 
zábor ZPF či jeho degradaci. Konkrétní projekty budou 
podrobeny standardnímu přezkoumání v rámci 
povolovacích procesů, jež mohou zahrnout i kritérium 
ochrany životního prostředí. 
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Výstavba a modernizace 
infrastruktury systémů městské a 
příměstské dopravy na drážním 
principu 

0, +1 

Opatření přispěje ke zvýšení atraktivity, efektivity a 
komfortu veřejné dopravy, to v důsledku může vést 
ke snížení znečištění ovzduší emisemi ze silniční 
dopravy. Snížení dopravního zatížení na silnicích 
může dojít ke snížení hladiny hluku v jejich okolí. 

Výstavba a modernizace 
přestupních terminálů veřejné 
dopravy 
 

0, +1 

Opatření přispěje ke zvýšení atraktivity, efektivity a 
komfortu veřejné dopravy, to v důsledku může vést 
ke snížení znečištění ovzduší emisemi ze silniční 
dopravy. 
Nově zbudované nebo modernizované dopravní 
terminály vybavené sociálním zařízením znamenají 
velký přínos pro obecnou hygienu, tento aspekt se 
obecně podceňuje. 

Rozvoj systémů a služeb pro řízení 
a optimalizaci dopravy 

+1 

Opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy i 
provozu – zlepšení řízení dopravního provozu, 
zlepšení řízení mimořádných situací, snížení 
nehodovosti a snižování následků závažných zranění 
způsobených dopravními nehodami. 

Bezpečnost v dopravě +1 

Opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy i 
provozu – zlepšení řízení dopravního provozu, 
zlepšení řízení mimořádných situací, snížení 
nehodovosti a snižování následků závažných zranění 
způsobených dopravními nehodami. 

Pořízení vozidel pro přepravu osob +1, +2 
Opatření má pozitivní vliv na snížení znečištění 
ovzduší emisemi z dopravy a zároveň přispěje ke 
zvýšení atraktivity veřejné dopravy. 

Specifický cíl: Zlepšení životních podmínek účinnějším nakládáním s odpady 

Opatření specifického cíle 

Předcházení vzniku odpadů +1, +2 

Opatření má pozitivní vliv na snížení množství 
vzniklých odpadů přímo ve výrobním procesu. 
Šetrnější likvidace odpadů včetně nebezpečných 
odpadů má pozitivní vliv na zdraví obyvatel i 
jednotlivé složky životního prostředí. 
Podpora využití odpadů snižuje nové zábory půdy pro 
skládky. 

Výstavba a modernizace zařízení 
pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

-1, 0, 1 

Správně provozovaný systém sběru a nakládání 
s odpady přispěje k úsporám primárních zdrojů 
energií i materiálovým úsporám, snížení emisí 
znečišťujících látek do prostředí a odpovědnému 
chování obyvatel. 
V případě investičních projektů platí nutnost 
dodržování následujících podmínek: 
- návrh projektu provést v souladu se zákonem č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, v platném 
znění, 
-dodržení souladu s územním plánem místa realizace 
projektu,  
- technický a organizační návrh projektu provádět 
s ohledem na minimalizaci vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví,   
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- detailně vyhodnotit převažující vlivy projektu na 
okolní prostředí, např. akustickou situaci ve vztahu 
na dopravní obslužnost a bodové zdroje hluku, vliv 
na imisní situaci v území, vlivy na povrchové a 
podzemní vody, ochranná pásma a chráněná území, 
staré zátěže a odpadové hospodářství, atd. 
- zajistit minimalizaci případného prostorového střetu 
s lokalitami NATURA 2000 a preferenci variant s 
vyloučením významných negativních vlivů na 
předměty jejich ochrany. Projekty mimo území 
NATURA 2000 – bez vlivu. 

Specifický cíl: Podpora regionálních dominant 

Opatření specifického cíle 

Rozvoj kulturního dědictví -1, 0, +1 

Opatření přispěje ke zvýšení atraktivity místního 
prostředí, to může mít vliv na vyšší příliv návštěvníků 
a zvýšené zátěže citlivých oblastí.  
Při přípravě a realizaci nutno dodržovat platné 
legislativní předpisy a nařízení.  
Realizací opatření dojde k revitalizaci památkových 
objektů a tím ke zlepšení jednoho z aspektů kulturní 
krajiny, jejíž součástí jsou i lidská sídla. 

 
Z provedeného hodnocení vyplývá, že nebyly identifikovány žádné závažné negativní vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí vyplývající z provedení koncepce. Byl posouzen vliv jednotlivých cílů a z nich 
vyplývajících opatření, přičemž byly také zohledněny typické (potenciální) aktivity navazujících na tato 
opatření. Naopak byla zjištěna řada významnějších pozitivních dopadů, které by budoucí realizace 
koncepce měla přinést. Jedná se především o pozitivní dopady na: 
 

 veřejné zdraví – veškerá opatření řešící posílení kvalitního a funkčního systému vzdělávání, 
dopravní situaci ve městě (podpora alternativních forem dopravy, bezpečnost),  

 ochrana ovzduší a ochrana před hlukem – především SC 3 – Rozvoj infrastruktury, zlepšení 
kvality života a zvýšení atraktivity území  

 zlepšení odpadového hospodářství - SC 3 – opatření Předcházení vzniku odpadů a Výstavba a 
modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. 

 
Kumulace vlivů 

Kumulaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze očekávat v místech a situacích, kdy 
působení jednotlivých aktivit bude mít obdobný charakter nepříznivého působení na jednotlivé složky 
životního prostředí. Očekávané negativní dopady v území mohou být územní střety s ochranou přírody 
a krajiny a sekundární dopady do okolí realizovaných záměrů. 

V případě ITI Olomoucké aglomerace lze předpokládat kumulaci negativních vlivů v rámci specifických 
investičních záměrů soustředěných do stejné lokality. Především vlivy výstavby vědecko-
technologických parků nebo zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů by se mohly kumulovat se 
záměry realizace dalších rozvojových aktivit jako např. zvyšování fragmentace krajiny realizací 
obchvatů sídel.  

Vybrané aktivity tak mohou přinášet do území neopominutelný rozvoj technické a dopravní 
infrastruktury. V důsledku spolupůsobení těchto činitelů může v území dojít ke kumulaci v rámci 
územního střetu s ochranou přírody a krajiny, narušení krajinného rázu či emisního a hlukového 
zatížení území.  
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Existence a míra kumulace vlivů může být blíže identifikována až při řešení konkrétních záměrů. V 
úvahu musí být brány všechny budoucí plánované aktivity, a to nejen pouze v nejbližším okolí, ale i v 
ostatních, sousedních regionech, pokud dosah jejich vlivů bude soustředěn do stejného území nebo na 
stejnou složku životního prostředí. 

V případě nutnosti dalšího posuzování ITI Olomoucké aglomerace, vyplývající ze závěru zjišťovacího 
řízení a obdržených připomínek, bude program posuzován v souladu s platnými právními předpisy – 
zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Nutno však podotknout, že pro podrobnější hodnocení vlivů koncepce ITI Olomoucké aglomerace na 
životní prostředí neobsahuje strategie konkrétní a podrobné informace o jednotlivých záměrech ani 
nelze předpokládat, které záměry v ní obsažené budou nakonec realizovány a které nikoli. 

 
Vlivy koncepce přesahující hranice České republiky 

Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace nepředpokládá vliv koncepce v měřítku 
nadregionálním, respektive přeshraničním. Navržené aktivity směřují na vlastní území Olomoucké 
aglomerace a v jejich důsledku nepředpokládáme přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví mimo hranice České republiky. 
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7. PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI 
VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE 

 
Hlavním cílem hodnocení Strategie v rámci procedury SEA bylo posouzení, zda je v návrhu Strategie 
dostatečně integrována environmentální problematika, případně zda Strategie neobsahuje návrhy, 
které by mohly představovat potenciálně významná rizika pro životní prostředí. Tabulková i slovní 
hodnocení provedená v tomto smyslu jsou uvedena v předcházející kapitole a na jejich základě byla 
navržena opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci případných závažných negativních vlivů 
na životní prostředí viz Tabulka 16. 

Specifické environmentální vlivy bude možno reálně identifikovat až v rámci schvalovacích procedur, 
souvisejících s financováním projektů z prostředků Strategie, a v relevantních případech také při 
hodnocení jednotlivých aktivit v rámci procedur dle stavebního zákona, resp. zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci možných závažných negativních vlivů na životní 
prostředí by byla pouze deklaratorní, pokud by při využívání strategie nebyl zajištěn soulad intervencí 
s uvedenými požadavky. Tento soulad – a tím i dodržování deklarovaných cílů Strategie i doporučení 
SEA – může být zajištěn pouze prostřednictvím důsledného hodnocení záměrů a projektů – a to tak, 
aby vybrané projekty přispívaly k naplňování cílů Strategie. 

Principy výběru záměrů/projektů i faktické provádění Strategie by mělo za každých okolností zajistit, 
aby nebyly podpořeny projekty s významnými negativními vlivy na životní prostředí a naopak, aby 
podpora byla směřována na ty projekty, které mohou nejvíce přispět ke zlepšení stavu životního 
prostředí v Olomoucké aglomeraci, případně aby projekty splňující environmentální kritéria byly při 
výběru významně preferovány. 
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Tabulka 16: Přehled opatření pro vybrané specifické cíle vyžadující zvýšenou pozornost z hlediska životního prostředí 

Specifický cíl 1.1 Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolních vzdělávání 

Opatření specifického cíle Možný vliv na ŽP Navržená opatření 

Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury 
předškolního vzdělávání 

Hluková zátěž, může dojít k narušení krajinného 
rázu. 

Při přípravě, realizaci a provozování respektovat 
podmínky vyplývající z environmentálních limitů 
stávající legislativy. 

Specifický cíl 1.4 Rozvoj infrastruktury pro podnikání 

Opatření specifického cíle Možný vliv na ŽP Navržená opatření 

Revitalizace brownfields Zábor ZPF, dopravní zatížení, hluková zátěž, 
narušení krajinného rázu, vlivy při přeměně 
brownfieldu – brát v úvahu potenciál staré 
ekologické zátěže. 

Při přípravě, realizaci a provozování respektovat 
podmínky vyplývající z environmentálních limitů 
stávající legislativy. 

Je rovněž nutno detailně posoudit umístění 
záměrů do prostředí s ohledem na možné dopady 
na jednotlivé složky ŽP a veřejné zdraví. 

Je potřeba sledovat potenciální negativní dopady 
likvidace starých ekologických zátěží (navržení a 
dodržování vhodného postupu, bezpečné 
odstraňování odpadů). 

Specifický cíl 2.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle Možný vliv na ŽP Navržená opatření 

Výstavba a rozvoj vědecko-technologických 
parků, podnikatelských inovačních center a 
podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí 
spolupráce a komercializace výsledků výzkumu 

Zábor ZPF, dopravní zatížení, hluková zátěž, 
narušení krajinného rázu. 

Při přípravě, realizaci a provozování respektovat 
podmínky vyplývající z environmentálních limitů 
stávající legislativy. 

Je rovněž nutno detailně posoudit umístění 
záměrů do prostředí s ohledem na možné dopady 
na jednotlivé složky ŽP a veřejné zdraví. 
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Specifický cíl 3.1 zlepšení mobility v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle Možný vliv na ŽP Navržená opatření 

Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnit na 
vybrané regionální silniční síti 

Rozšiřování a rekonstrukce silnic zvýší 
fragmentaci okolní krajiny, zmenší životní prostor 
volně žijícím živočichům a přeruší jejich stávající 
migrační cesty. Celkově mohou negativně působit 
na přírodní složky prostředí. Dále mohou mít vliv 
na zábor ZPF, hlukovou zátěž, znečištění ovzduší. 

Při přípravě, realizaci a provozování respektovat 
podmínky vyplývající z environmentálních limitů 
stávající legislativy. 

Je rovněž nutno detailně posoudit umístění 
záměrů do prostředí s ohledem na možné dopady 
na jednotlivé složky ŽP a veřejné zdraví. 
Především vlivy na přírodní prostředí, chráněná 
území a chráněné druhy, vlivy na ochranu 
povrchových a podzemních vod, horninové 
prostředí. 

Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury Zábor ZPF, dopravní zatížení, hluková zátěž, 
narušení krajinného rázu, omezování pohybu 
druhů žijících v prostředí. 

Při přípravě, realizaci a provozování respektovat 
podmínky vyplývající z environmentálních limitů 
stávající legislativy. 

Je rovněž nutno detailně posoudit umístění 
záměrů do prostředí s ohledem na možné dopady 
na jednotlivé složky ŽP a veřejné zdraví. 
Především vlivy na přírodní prostředí, chráněná 
území a chráněné druhy, vlivy na ochranu 
povrchových a podzemních vod, horninové 
prostředí. 

Specifický cíl 3.2 Zlepšení životních podmínek účinnějším nakládáním s odpady 

Opatření specifického cíle Možný vliv na ŽP Navržená opatření 

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění 
a úpravu odpadů 

Zábor ZPF, dopravní zatížení, hluková zátěž, 
narušení krajinného rázu. 

Opatření zahrnuje řadu aktivit s přímým 
pozitivním dopadem na životní prostředí. Při 
jejich realizaci je však potřeba dbát také o 
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posouzení všech souvisejících dopadů na 
potenciálně dotčené složky životního prostředí. 

Specifický cíl 3.3 Podpora regionálních dominant 

Opatření specifického cíle Možný vliv na ŽP Navržená opatření 

Rozvoj kulturního dědictví Dopravní zatížení, hluková zátěž. Při přípravě, realizaci a provozování respektovat 
podmínky vyplývající z environmentálních limitů 
stávající legislativy. 

Negativní vlivy na ŽP zvýšením návštěvnosti je 
možné snížit environmetálním vzděláváním 
návštěvníků. 
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8. VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO 
POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ PŘI 
SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ 

 
Zpracování Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace je navrženo v jedné variantě, 
která je výsledkem diskuze v procesu zpracování výstupů, včetně projednání v pracovních skupinách a 
schválení řídícím výborem. 
 
Celkově lze shrnout, že koncepční materiál Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké 
aglomerace obsahuje záměry, které nebudou mít významný negativní vliv na jednotlivé složky 
životního prostředí a také záměry, u kterých významný negativní vliv vyloučit v této fázi nelze - přesněji 
řečeno, nelze je v této fázi obecné přípravy objektivně vyhodnotit. Pokud však bude dodržena 
podmínka individuálního posouzení jednotlivých uvedených záměrů v návaznosti na zákon č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění v dalších fázích přípravy těchto záměrů 
(schvalování územně plánovací dokumentace, územní a stavební řízení), a to včetně případné 
kumulace vlivů, lze koncepci jako celek akceptovat a konstatovat vyloučení jejího významného 
negativního vlivu.  

Vyhodnocení vlivů Strategie na životní prostředí bylo zpracováno na základě § 10e až § 10f zákona  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu jeho 
přílohy č. 9. Obsah a rozsah Vyhodnocení dále vychází ze Závěru zjišťovacího řízení podle § 10d) 
citovaného zákona, vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem posuzování vlivů na ŽP, 
dne 10.3.2015, č.j. 153332/ENV/15. 

V souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, je vyhodnocen také vliv Strategie na veřejné zdraví. 
Vyhodnocení Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace vychází z následujících 
zdrojů a metodických kroků: 

 Analýza stavu životního prostředí dotčeného území, včetně charakteristik hlavních trendů 
vývoje 

 Analýza relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů na komunitární, 
národní i regionální úrovni 

 Tabulkové a slovní hodnocení cílů, opatření koncepce 

 Doporučení a návrhy úprav textu koncepce na základě výše uvedených kroků 

 Návrh environmentálních kritérií pro výběr podporovaných aktivit. 

 Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí probíhalo následovně: 

1) Zpracování Oznámení koncepce ITI Olomoucké aglomerace (12/2014) 
2) Zjišťovací řízení pro Oznámení koncepce ITI Olomoucké aglomerace (02/2015) 
3) Zpracování Vyhodnocení koncepce ITI Olomoucké aglomerace (06-08/2015) 

a. Analýza současného stavu životního prostředí v Olomoucké aglomeraci 
b. Identifikace oblastí, které by mohly být koncepcí ITI Olomoucké aglomerace 

ovlivněny a to porovnáním současného stavu ŽP s programovou částí ITI Olomoucké 
aglomerace 
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c. Porovnání strategických cílů ITI Olomoucké aglomerace s jinými strategickými 
dokumenty na úrovni regionálního, národního i mezinárodního významu 

d. Zpracování hodnocení vlivů ITI Olomoucké aglomerace na obyvatele a veřejné 
zdraví 

e. Definování problematických okruhů v rámci Olomoucké aglomerace 
f. Vyhodnocení vlivů jednotlivých částí ITI Olomoucké aglomerace na životní prostředí  
g. Vytvoření opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na 

ŽP vyplývajících z předcházejících hodnocení a použitelných jako doporučující 
opatření k výběru následujících projektů 

h. Stanovení monitorovacích ukazatelů pro následné monitorování plnění 
specifických cílů koncepce 

i. Stanovení environmentálních kritérií pro výběry projektů vhodných k podpoře ze 
strany investiční dotace 

j. Vyhodnocení vlivu koncepce na veřejné zdraví 
k. Netechnické shrnutí 
l. Vypořádání obdržených připomínek k Oznámení koncepce v rámci Závěrů 

zjišťovacího řízení 
m. Závěrečný souhrn údajů a návrh stanoviska 

 

Zásadní informací je to, že koncepce ITI Olomoucké aglomerace nehodnotí přímo určité podnikatelské 
záměry. Je tedy nutné nezaměřovat se na jednotlivé projekty, ale na oblasti realizace. Samostatné 
projekty pak budou posouzeny ve vlastních procesech EIA, případně v rámci dokumentace pro územní 
řízení (stavební zákon č. 183/2006 Sb.). 

Zadavatel i zpracovatel Strategie poskytli týmu SEA dostatečné množství relevantních údajů pro 
zpracování hodnocení, týkajících se samotné Strategie. Řada podkladů je běžně dostupná na internetu.  

Při popisu stavu životního prostředí dotčeného území je potřeba zohlednit, že v souvislosti s použitím 
vybraných údajů lze ve zdrojových materiálech nalézt především hodnoty ukazatelů, vztahující se 
k celému Olomouckému kraji, jednotlivým obcím nebo okresu Olomouc. Hodnoty ukazatelů pro 
vymezenou oblast aglomerace není možné získat, a byly v případě nutnosti dopočteny/interpolovány. 
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9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) VLIVU 
KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

V rámci vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí je nutné navrhnout monitorovací ukazatele, 
které zajistí sledování a rozbor vlivů koncepce na ŽP. Návrh systému monitorování vlivu implementace 
Strategie vychází ze skutečnosti, že jeho obsah musí být natolik obecný, aby umožnil intervence dané 
rámcem specifických cílů a jejich opatřeními. Nástrojem implementace Strategie budou tedy až 
jednotlivé projekty, realizované v rámci Strategie. 

Při monitorování implementace často nelze rozlišit, zda a v jaké míře byl vývoj stavu životního prostředí 
a zejména veřejného zdraví způsoben intervencemi Strategie ve srovnání s intervencemi dalších 
koncepcí dotčeného území, respektive procesy probíhajícími mimo celý systém podpory ze 
strukturálních fondů EU (např. vlivy soukromého kapitálu, programy bilaterální podpory, dynamika 
přirozeného rozvoje, globální vlivy aj.). 

V rámci hodnocení bylo identifikováno několik potencionálně mírně negativních vlivů opatření, 
zejména se jedná o: 

 zábor ZPF nebo PUPFL 

 lokální zvýšení zatížení hlukem 

 nárůst lokálního znečištění ovzduší 

 narušení krajinného rázu 

Při výběru indikátorů je třeba zohlednit zejména dostupnost dat, jejich kvalitu, relevanci a metodiku 
zpracování. Navržené indikátory jsou obsaženy v Tabulka 17 a týkají se specifických cílů a jejich opatření 
s potenciálním vlivem na životní prostředí nebo veřejné zdraví. 
 

Tabulka 17: Návrh environmentálních indikátorů pro monitoring ITI Olomoucké aglomerace 

Specifikace aktivit a cílů Indikátor/kritérium Jednotka 

Strategický cíl č. 1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

Specifický cíl: Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolních vzdělávání 

Opatření specifického cíle 

Zvýšení kapacity vzdělávací 
infrastruktury předškolního vzdělávání 

- Jsou připravované stavby v souladu 
s platnou ÚPD dotčené obce? 
- Dojde realizací záměru k úsporám 
energie? 
- Využívá projekt alternativní zdroje 
energie? 

ANO/NE 
 
ANO/NE; GJ/rok 
 
ANO/NE; typ 

Specifický cíl: Rozvoj infrastruktury pro podnikání 

Opatření specifického cíle 

Revitalizace brownfields 
- Plocha regenerovaných a nově 
využitých brownfields 

m2 

Strategický cíl č. 2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

Specifický cíl: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle 

Výstavba a rozvoj vědecko-
technologických parků, podnikatelských 
inovačních center a podnikatelských 

- Dochází při výstavbě k záboru 
zemědělské nebo lesní půdy? 

ANO/NE; ha 
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inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a 
komercializace výsledků výzkumu 

- Jsou připravované stavby v souladu 
s platnou ÚPD dotčené obce a 
posouzením vlivu staveb na složky 
životního prostředí (EIA, SEA)? 

ANO/NE 
 

Strategický cíl č. 3 Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území 

Specifický cíl: Zlepšení mobility v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle 

Rekonstrukce, modernizace a výstavba 
silnic na vybrané regionální silniční síti 

- Dochází při výstavbě k záboru 
zemědělské nebo lesní půdy? 
- Respektuje projekt zásady 
schváleného ÚSES? 
- Bude zavčas, tedy v rámci projektu, 
posouzen odborně vliv všech 
stavebních činností, které by mohly 
ohrozit jejich trvalý vliv na krajinný 
ráz? 
- Jsou připravované stavby v souladu 
s platnou ÚPD dotčené obce a 
posouzením vlivu staveb na složky 
životního prostředí (EIA, SEA)? 
- Bude realizací projektu zasaženo 
nebo nějak ovlivněno území přírodě 
blízké, zvláště pak území a objekty 
definované dle z. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny? Jak? 
- Způsobí záměr nárůst hlukové 
zátěže v chráněných územích a 
klidových územích?  
- Budou realizovány účinné 
protihlukové zábrany? Jaké? 

ANO/NE; ha 
 
ANO/NE 
 
ANO/NE 
 
 
 
 
ANO/NE 
 
 
 
ANO/NE 
 
 
 
 
ANO/NE 
 
 
ANO/NE 
 

Výstavba a rekonstrukce cyklistické 
infrastruktury 

- Dochází při výstavbě k záboru 
zemědělské nebo lesní půdy? 
- Má projekt vliv na zlepšení 
odpovědnosti obyvatel vůči 
životnímu prostředí? 

ANO/NE; ha 
 
ANO/NE 
 

Výstavba a modernizace infrastruktury 
systémů městské a příměstské dopravy 
na drážním principu 

- Počet osob využívajících systém 
hromadné dopravy. 
- Počet dopravních nehod. 

tis.obyv./rok 
 
Počet 

Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů veřejné dopravy 
 

Rozvoj systémů a služeb pro řízení a 
optimalizaci dopravy 

Bezpečnost v dopravě 

Pořízení vozidel pro přepravu osob - Snížení emisí. t/rok 

Specifický cíl: Zlepšení životních podmínek účinnějším nakládáním s odpady 

Opatření specifického cíle 

Předcházení vzniku odpadů - Snížení produkce odpadů. % 
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Výstavba a modernizace zařízení pro 
sběr, třídění a úpravu odpadů 

- Množství vytříděných odpadů 
s následnou recyklací. 
- Dojde k poklesu množství odpadu 
ukládaného na skládky? 
- Dochází při výstavbě k záboru 
zemědělské nebo lesní půdy? 

tis. t/rok 
 
% 
 
ANO/NE; ha 

Specifický cíl: Podpora regionálních dominant 

Opatření specifického cíle 

Rozvoj kulturního dědictví 
- Přispěje projekt ke zlepšení stavu 
kulturní krajiny, případně přispívá 
k ochraně přírodních prvků v území? 

ANO/NE 
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10. POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A 
KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ 
KONCEPCE 

 
Jednotlivá opatření jsou uvedena v kapitole 7 – Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí, vyplývající z provedení koncepce. 

V rámci pravidelného hodnocení plnění a realizace koncepce musí být prováděno sledování vlivů 
jednotlivých projektů na životní prostředí dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Město Olomouc má povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví. V případě zjištění závažných negativních vlivů koncepce na životní prostředí 
nebo veřejné zdraví je předkladatel povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových 
vlivů a informovat o tom MŽP a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně koncepce 
v těch částech, u kterých byly zjištěny závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví. 
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11. STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PODPOROVANÝCH 
PROJEKTŮ 

 

Environmentální hledisko by mělo být při výběru konkrétních projektů spoluurčující, stejně jako 
hledisko ekonomické, technické a společenské. 

Za účelem snadnějšího rozhodování a vyhodnocení možných environmentálních dopadů/přínosů 
konkrétních předložených projektů jsou navrženy následující indikátory. Pomocí těchto indikátorů 
bude možné porovnat dva a více projektů z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí. Indikátory jsou 
navrženy pro specifické cíle, které mohou mít vliv na životní prostředí nebo veřejné zdraví. 
 

 Přispěje realizace projektu ke snížení emisí znečišťujících látek, především tuhých 
znečišťujících látek a plynných emisí z dopravy? 

 Přispěje realizace projektu ke snížení koncentrací suspendovaných částic, případně NOx 
v ovzduší? 

 Sníží se počet obyvatel exponovaných nadměrným hlukem, zejména z dopravy? 

 Dojde ke snížení průchodnosti krajiny a její fragmentaci? 

 Narušuje projekt ochranné podmínky ZCHÚ? 

 Dojde v rámci projektu ke snížení rozlohy zemědělské/lesní půdy? 

 Vzroste realizací projektu podíl materiálového a energetického využití odpadů? 

 Zvýší se podíl recyklace odpadů? 

 Přispěje projekt ke zlepšení stavu kulturní krajiny, případně přispívá k ochraně přírodních prvků 
v území? 

 Má projekt vliv na zlepšení odpovědnosti obyvatel vůči životnímu prostředí? 
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12. VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA – z anglického „Health Impact Assessment“) je dle zákona  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, součástí posouzení vlivů koncepce na životní 
prostředí. Hlavním cílem realizace hodnocení vlivů na veřejné zdraví je minimalizace negativních 
dopadů koncepce a implementace relevantních cílů podpory zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva. 

Determinanty zdraví 

Podle definice Světové organizace WHO je zdraví definováno takto: zdraví je „stav fyzické, psychické, 
sociální a estetické pohody" 

V České republice je problematika upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 
platném znění. V § 2, odst. 1 je uvedeno: „Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho 
skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a 
způsobem života.“ 

Zdravotní stav obyvatelstva je určován souhrnem vzájemně působících příčin a podmínek. Vedle 
životního stylu se v interakci s genetickými dispozicemi uplatňují faktory životního prostředí, 
psychosociální a socioekonomické. Vzájemné působení činitelů na zdraví může být přímé i 
zprostředkované s pozitivními i negativními vlivy o různých intenzitách na zdraví v rámci souboru 
mnohočetných příčin onemocnění. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv na veřejné zdraví mají mimo jiné následující faktory:  

 Stav životního prostředí 

Stav ovzduší, vody a půdy patří mezi důležité determinanty lidského zdraví. Hlavní zdravotní problémy 
související se životním prostředím se vztahují ke znečištění vnějšího a vnitřního ovzduší, nízké kvalitě 
vody a nebezpečným chemikáliím. Ke zdravotním důsledkům, které z toho vyplývají, patří respirační a 
kardiovaskulární onemocnění, zhoubné nádory, astma a alergie, jakož i poruchy reprodukce a 
nervového vývoje. 

Novým ekologickým problémem s dopadem na lidské zdraví se stává hluk. Kromě psychosociálních 
účinků, spočívajících v rušivém vlivu, může mít i závažnější přímé zdravotní účinky, které jsou většinou 
spojeny s dlouhodobou hlukovou zátěží. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je 
v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, zvýšená 
spotřeba sedativ a hypnotik, rušení spánku a nespavost, nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u 
dětí.  

 Socioekonomické prostředí 

Socioekonomické postavení je důležitou determinantou zdravotního stavu. Lidé s nízkými příjmy, ti, 
kteří mají nižší dosažené vzdělaní nebo kteří mají potíže s nalezením zaměstnání (zejména dlouhodobě 
nezaměstnaní a obtížně zaměstnatelní), mají také častěji horší zdravotní stav a to jak objektivně, tak i 
subjektivně. Vzdělání, zaměstnání a plat také významně ovlivňuje individuální životní styl, který se dále 
uplatňuje jako významná zdravotní determinanta. Z uvedeného je patrno, že životní styl, stejně jako 
vzdělání a socioekonomický status ovlivňuje zdravotní stav lidí, jejich subjektivní pocit dobrého zdraví 
a psychické pohody. 
 
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 
 
Strategie byla přijata usnesením vlády č. 23 z r. 2014 (navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví 21“ a je naplněním požadavku vlády na aktualizaci tohoto 
strategického dokumentu. Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence 
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nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů 
ke zlepšení zdravotního stavu populace. 
 
Národní strategie Zdraví 2020 definuje jako hlavní cíl do roku 2020 zlepšit zdravotní stav populace a 
snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. K tomuto cíli vedou dva 
strategické cíle: 

1. zlepšit zdraví obyvatel a snížit nerovnosti v oblasti zdraví; 
2. posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení a rozhodování všechny složky 

společnosti, sociální skupiny i jednotlivce. 
 

Pro naplnění výše uvedených cílů byly identifikovány čtyři oblasti prioritních politických opatření 
zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního stavu populace ČR: 

1. realizovat celoživotní investice do zdraví a prevence nemocí, posilovat roli občanů  
a vytvářet podmínky pro růst a naplnění jejich zdravotního potenciálu; 

2. čelit závažným zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí  
a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel; 

3. posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost  
a dostupnost zdravotních služeb z hlediska příjemců, soustředit se na ochranu a podporu zdraví 
a na prevenci nemocí, rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, 
průběžně monitorovat zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích; 

4. podílet se na vytváření podmínek pro rozvoj odolných komunit, tedy společenství žijících v 
prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví. 

 
Pro vyhodnocení vlivů ITI Olomoucké aglomerace byly na základě stanovených determinant zdraví a 
cílů strategie Zdraví 2020 stanoveny faktory mající vliv na ochranu veřejného zdraví: 
 

1. Vzdělávání 
2. Zaměstnanost 
3. Životní styl a využití volného času (směřování ke zdravějšímu způsobu života) 
4. Dostupnost a kvalita zdravotní péče 
5. Bezpečnost 
6. Stav životního prostředí s ohledem na hluk, ovzduší, půdu a vodu 

 
Jednotlivé vlivy specifických cílů ITI Olomoucké aglomerace byly zhodnoceny z hlediska pozitivního 
nebo negativního vlivu na stanovené determinanty zdraví viz Tabulka 18. 
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Tabulka 18: Vliv specifických cílů na zdraví 

SC 1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 
1.1 Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolních vzdělávání 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Zvýšení vzdělanosti 
Vytvoření pracovních míst 
Rozšíření možnosti využití volného času 

 

1.2 Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Zvýšení vzdělanosti 
Vytvoření pracovních míst 

 

1.3 Rozvoj místního podnikání a podpora začínajících podnikatelů 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Zvýšení vzdělanosti 
Vytvoření pracovních míst 

 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro podnikání 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Vytvoření pracovních míst 
Odstranění ekologických zátěží 

 

SC 2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 
2.1 Zvýšení přínosů výzkumu pro aglomeraci 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Podpora výzkumu v medicínských oborech  

2.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci aglomerace 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Podpora výzkumu v medicínských oborech  

2.3 Zvýšení inovační výkonnosti místních podniků 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Bez potencionálního vlivu  

SC 3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity 
území 

3.1 Zlepšení mobility v rámci regionu 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
Snížení znečištění ovzduší 
Snížení hluku odvodem dopravy na okraj sídel 
Rozšíření možnosti využití volného času 

Zvýšení hlukové zátěže při výstavbě 
 

3.2 Zlepšení životních podmínek účinnějším nakládáním s odpady 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Zvýšení vytříděného odpadu 
Snížení produkce odpadů 
Zvýšení produkce kompostu podporou 
komunitních kompostáren – obohacení půdy o 
potřebné živiny 

 

3.3 Podpora regionálních dominant 

Možné pozitivní vlivy Možné negativní vlivy 

Rozšíření možnosti využití volného času 
Vytvoření pracovních míst 
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13. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 
Předmětem tohoto vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví je „Integrovaná 
strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“. Tato koncepce je dlouhodobým koncepčním 
dokumentem Olomoucké aglomerace pro rozvoj dané oblasti v souvislosti se sdruženým čerpáním 
dotací z různých zdrojů.  

 Integrovaná strategie je nástroj, který podporuje integrované využívání strukturálních fondů a má 
potenciál zajistit významnější celkové výsledky při zachování stejné výše veřejných financí. V případě 
integrovaných územních investic je na začátku zajištěno několik zdrojů financování, a tím i větší jistota 
ohledně financování integrovaných opatření. 

Posuzovaná strategie má zvýšit konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost aglomerace, která 
bude založena na fungujícím a vyváženém trhu práce, přičemž skutečné rozlišení v rámci širšího 
regionu může přinést rozvíjející se znalostní ekonomiku, těžící z výsledků místní vědecko-výzkumné a 
inovační činnosti. Rozvoj těchto oblastí pak bude stavět na kvalitní infrastruktuře a zdravém životním 
prostředí. 

V rámci realizace dílčích cílů bude kladen nejvyšší důraz na to, aby byla prokázána jasná a bezprostřední 
vazba jednotlivých projektů a opatření na výše uvedené oblasti, tedy na pozitivní vazbu vzhledem 
k trhu práce či znalostní ekonomice. Doplňkově budou realizována i opatření vedoucí ke zdravému 
životnímu prostředí. 

Zpracování návrhu Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace bylo rozděleno na 
Analytickou část a Strategickou část. 

Analytická část obsahuje socioekonomickou analýzu území, SWOT analýzu a analýzu stakeholderů. 

Ve Strategická části byly stanoveny dlouhodobé strategické cíle ITI. Ve shodě s intervenční logikou byly 
určeny specifické cíle a opatření specifických cílů: 

SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

Specifický cíl 1.1: Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolních 
vzdělávání 

Opatření specifického cíle: 

 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání. 

 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol. 

 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol. 

 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a 
celoživotního učení. 

Specifický cíl 1.2: Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání 

Opatření specifického cíle: 

 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce. 

 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů. 

Specifický cíl 1.3: Rozvoj místního podnikání a podpora začínajících podnikatelů 

Opatření specifického cíle: 

 Poradenství pro malé a střední podniky. 
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Specifický cíl 1.4: Rozvoj infrastruktury pro podnikání 

Opatření specifického cíle: 

 Revitalizace brownfields. 

SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

Specifický cíl 2.1: Zvýšení přínosů výzkumu pro aglomeraci 

Opatření specifického cíle: 

 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení 
dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. 

Specifický cíl 2.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle: 

 Výstavba a rozvoj vědecko–technických parků, podnikatelských inovačních center 
a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků 
výzkumu. 

Specifický cíl 2.3: Zvýšení inovační výkonnosti místních podniků 

Opatření specifického cíle: 

 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění 
inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích.   

SC3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území 

Specifický cíl 3.1: Zlepšení mobility v rámci aglomerace 

Opatření specifického cíle: 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti. 

 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. 

 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na 
drážním principu. 

 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy. 

 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy. 

 Bezpečnost v dopravě. 

 Pořízení vozidel pro přepravu osob. 

Specifický cíl 3.2: Zlepšení životních podmínek účinnějším nakládáním s odpady 

Opatření specifického cíle: 

 Předcházení vzniku odpadů. 

 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. 

Specifický cíl 3.3: Podpora regionálních dominant  

Opatření v specifického cíle: 

 Rozvoj kulturního dědictví. 
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Posouzení vlivů koncepce bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

ITI Olomoucké aglomerace je v souladu se strategickými dokumenty z oblasti životního prostředí a 
veřejného zpraví. Pomáhá k naplňování jejich cílů a přispívá tak k celkovému rozvoji a zlepšení životních 
podmínek regionu i celé České republiky. 

Hodnocení SC 1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

Z navržených opatření lze za rizikové hodnotit pouze záměry výstavby nových objektů, kdy může 
docházet k dopravnímu zatížení, zatížení hlukem a zvýšením emisí v ovzduší. V případě revitalizace 
brownfields může dojít k přímému pozitivnímu vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné 
zdraví, za podmínky dodržení platných legislativních předpisů a citlivému přístupu při realizaci. 
Opatření přispěje ke zvýšení atraktivity místního prostředí. 

Hodnocení SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

U většiny záměrů tohoto cíle neexistuje přímá vazba mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. Výjimku tvoří výstavba na zelené louce, která by měla mírně 
negativní vliv na životní prostředí. Je zde potřeba detailně vyhodnotit převažující vlivy projektu na 
okolní prostředí, např. změna krajinného rázu, akustickou situaci ve vztahu na dopravní obslužnost a 
bodové zdroje hluku, vliv na imisní situaci v území, vlivy na povrchové a podzemní vody, ochranná 
pásma a chráněná území. Je třeba dodržovat soulad s územním plánem místa realizace projektu. 

Hodnocení SC3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území 

Tento strategický cíl má ze všech cílů největší přínos v oblasti ochrany životního prostředí a podpory 
veřejného zdraví. 
Opatření by měla přinést zvýšení atraktivity, efektivity a komfortu veřejné dopravy a cyklodopravy a to 
by mělo v důsledku vést ke snížení znečištění ovzduší ze silniční dopravy. Opatření přinesou také 
zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech, což podpoří ochranu veřejného zdraví.  
U opatření zaměřených na rozvoj odpadového hospodářství lze očekávat významný pozitivní vliv na 
životní prostředí. 

Negativní vliv lze očekávat v případě výstavby nových silnic a výstavby zařízení pro sběr, třídění a 
úpravu odpadů, neboť záměry výstavby mohou mít dopad prakticky na všechny složky životního 
prostředí (zábor půdy, změna krajinného rázu, dopravní zatížení, zatížení hlukem, emise v ovzduší, 
znečištění půd a povrchových o podzemních vod). Proto je nutné dodržovat územní plán místa 
realizace projektu, detailně vyhodnotit převažující vlivy projektu na okolní prostředí, zajistit 
minimalizaci případného prostorového střetu s lokalitami NATURA 2000 a preferovat varianty 
s vyloučením významných negativních vlivů na životní prostředí. V případě potřeby provést posouzení 
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Kvalita životního prostředí, tedy dobré životní podmínky jsou nezbytnou součástí vysoké 
ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti aglomerace – přispívají ke zvýšení atraktivity 
území. 

Obecně lze konstatovat, že Strategie klade důraz na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví. U 
většiny opatření lze předpokládat pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, případně budou 
v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Nepříznivé dopady na životní prostředí lze očekávat při realizaci projektů výstavby dopravní 
infrastruktury nebo výstavby na zelené louce, kdy lze očekávat zejména zvýšení emisí v ovzduší, 
hlukovou zátěž, zábory půdy. Jednotlivé záměry by však měly být samostatně posouzeny a 
vyhodnoceny s návrhem opatření na zmírnění příslušných dopadů. 
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Odpovídající ochrana jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví bude zajištěna 
prostřednictvím příslušných správních řízení (stavební, územní), případně prostřednictvím procesu 
EIA. 
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14. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z 
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

 
Zjišťovací řízení k oznámení koncepce bylo zahájeno dne 11.2.2015. V zákonné lhůtě obdrželo MŽP, 
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA, vyjádření 
k oznámení koncepce celkem od 13 subjektů – dotčených správních úřadů, územních samosprávných 
celků. 
 

Tabulka 19: Seznam obdržených připomínek 

Č. Vyjadřující se subjekt Datum vydání Číslo jednací 

1. Ministerstvo životního prostředí, 
ředitel odboru odpadů 

10.2.2015 507/720/15 

2. Ministerstvo životního prostředí, 
ředitel odboru ochrany vod 

12.2.2015 387/740/15 

3. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého 

16.2.2015 SBS 04136/2015/OBÚ-05 

4. Krajská hygienická stanice 
Olomouckého kraje se sídlem v 
Olomouci 

17.2.2015 KHSOC/03000/2015/OC/HOC 

5. Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Olomouci 

20.2.2015 NPÚ-391/10347/2015 

6. Magistrát města Olomouce, odbor 
životního prostředí 

23.2.2015 SMOL/041080/2015/OZP/OH/Gad 

7. Agentura ochrany přírody a krajiny, 
regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti Jeseníky 

23.2.2015 SR/0102/JS/2015 - 2 

8. KÚ Olomouckého kraje, odbor 
kultury a památkové péče 

23.2.2015 KUOK 20015/2015 

9. KÚ Olomouckého kraje, náměstek 
hejtmana 

23.2.2015 KUOK 15652/2015 

10. Ministerstvo životního prostředí, 
ředitel odboru ochrany ovzduší 

25.2.2015 389/780/15 

11. KÚ Olomouckého kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství 

25.2.2015 KUOK 20941/2015 

12. Statutární město Přerov, odbor 
stavebního úřadu a životního 
prostředí 

27.2.2015 MMPr/025482/2015/STAV/ZP/Ča 

13. Ministerstvo životního prostředí, 
ředitelka odboru zvláštní územní 
ochrany přírody a krajiny 

27.2.2015 291/620/15 

 

14.1 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK A POŽADAVKŮ MŽP UVEDENÝCH V ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO 
ŘÍZENÍ 

 
Z hlediska vyhodnocení vlivů Programu na životní prostředí je požadováno se zaměřit, mimo základních 
zákonných požadavků daných zejména § 2, § 10b a přílohou zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, i na následující aspekty: 
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1) Vyhodnotit soulad ITI OLK s relevantními koncepcemi na úrovni statutárního města Olomouc a 
Olomouckého kraje v oblasti ochrany životního prostředí. Vyhodnotit, zda ITI 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. 
 
Vypořádání: 
Koncepce byla vyhodnocena ve vztahu s cíli národních a regionálních dokumentů v kapitole 5 
předkládaného Vyhodnocení koncepce. 
 
Na úrovni národních koncepčních dokumentů bylo provedeno vyhodnocení koncepce ve vztahu k 
Státní politice životního prostředí ČR 2012-2020, ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje 2010+, 
ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, ke Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR 2005 
a k Aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky (2009). 
 
2) Vyhodnotit soulad ITI OLK se strategickým dokumentem Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a 
podpory zdraví a prevence nemocí. 
 
Vypořádání:  
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí: Strategie je rámcovým 
souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci programu 
WHO Zdraví 2020. Hlavní cíl strategie je zlepšení zdravotního stavu populace a snižování výskytu 
nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Dokument vymezuje dva hlavní strategické cíle: 

1. Zlepšit zdraví obyvatel a snížit nerovnosti v oblasti zdraví 
2. Posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení a rozhodování všechny složky 

společnosti, sociální skupiny i jednotlivce. 
Koncepce ITI Olomoucké aglomerace neobsahuje opatření týkající se přímo zlepšování zdravotního 
stavu obyvatel, zprostředkovaně však prostřednictvím opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti 
v dopravě, snižování znečištění a hluku, posiluje zdravotní stav obyvatel. 
 
3) Vyhodnotit vliv ITI OLK na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní 
prostředí s důrazem na zhodnocení možných vlivů prioritní osy 3. 
 
Vypořádání: 
Požadované vyhodnocení je provedeno v kapitole 12 Vliv koncepce na veřejné zdraví. 
 
4) Vyhodnotit vliv koncepce na zvláště chráněná území (ZCHÚ) na území Olomoucké aglomerace. 
Zároveň vyhodnotit, zda v důsledku realizace opatření uvedených v prioritní ose 3 (zejména těch, které 
se týkají rekonstrukce, modernizace, popř. výstavby silnic, rozvoje cyklodopravy, obnovy, výstavby, 
rekonstrukce a příp. modernizace vodních děl, zlepšení průtoků a zvýšení retenčního potenciálu koryt 
vodních toků, apod.) nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany dotčených ZCHÚ. 
 
Vypořádání: 
Řešená koncepce ITI Olomoucké aglomerace obsahuje pouze obecné zaměření a popis jednotlivých 
opatření. Jedná se o obecný námět bez bližšího zpracování jednotlivých záměrů. Zejména s rozvojem 
dopravní infrastruktury, výstavbou vědecko-technologických parků a většími investičními záměry jsou 
spojeny prostorové konflikty, u kterých je reálné předpokládat dotčení zvláště chráněných částí 
přírody. 
V této fázi není možné specifikovat, zda koncepce ITI Olomoucké aglomerace je v souladu s plány péče 
o zvláště chráněná území, která leží nebo zasahují na území Olomoucké aglomerace. 
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5) S ohledem na výše uvedený bod ve vyhodnocení navrhnout případná opatření k předcházení, 
vyloučení, snížení či kompenzaci negativních vlivů na zvláště chráněná území. 
 
Vypořádání: 
Negativní vlivy na zvláště chráněných územích při výstavbě dopravní infrastruktury a výstavbě větších 
investičních záměrů na zelené louce je možné zmírnit např. výběrem vhodných tras a umístěním na 
půdách s nižší bonitní hodnotou, vhodným technickým řešením staveb, jejich kvalitním a důsledným 
posouzením v procesech EIA a opatřeními, zmírňujícími možné negativní dopady. Vhodné je rovněž 
respektovat při realizaci těchto záměrů záplavové zóny, minimalizovat zábory lesní a zemědělské půdy, 
fragmentaci krajiny, minimalizovat zásahy do ZCHÚ, prvků ÚSES a krajinného rázu. Pro možnost 
umístění záměru s případným vlivem na ZCHÚ, případně pro konkrétní návrh minimalizačních a 
kompenzačních opatření, je vždy nutno provést podrobné biologické hodnocení lokality, a to na 
základě konkrétního návrhu příslušného záměru. 
K eliminaci negativních dopadů na ZCHÚ poslouží příslušná správní řízení (územní, stavební, proces 
EIA), která v jednotlivých konkrétních případech posoudí míru vlivu na dané území. 

Při rozvoji turistické infrastruktury a cyklodopravy může dojít k negativní dopadům vlivem větší 
návštěvnosti. Ty je možné zmírnit environmentální osvětou návštěvníků, např. instalací infotabulí, 
didaktickými vycházkami, vydáním přehledu cyklostezek a dobrým značením v terénu nebo pořádáním 
přednášek. 
 
6) 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). 
 
Vypořádání: 

Konkrétní možné vlivy aktivit / intervencí na životní prostředí budou záležet na jejich konkrétním 
provedení a lokalizaci aktivit. Vzhledem k rozdílnému potenciálnímu působení aktivit bude možné 
posouzení jejich vlivu na krajinný ráz, jednotlivé významné krajinné prvky, přírodní parky, územní 
systémy ekologické stability až v rámci procedury hodnocení vlivů projektů. Ve vybraných 
případech bude nutné také posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, případně dalších. 
 
7) Vyhodnotit, zda opatření navržená v rámci prioritní osy 3 ITI OLK jsou v souladu s opatřeními v 
návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava. 
 
Vypořádání: 
Jedním z navrhovaných opatření v PZKO zóny Střední Morava je Výstavba a rekonstrukce tramvajových 
a trolejbusových tratí nebo Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy. Na taková opatření navazuje 
strategický cíl 3 ITI Olomoucké aglomerace, specifickým cílem Zlepšení mobility v rámci aglomerace. 
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8) Vyhodnotit, do jaké míry ITI OLK přispěje k prevenci a omezování vzniku odpadů a jejich negativního 
vlivu na životní prostředí a zda je problematika odpadového hospodářství řešena v rámci ITI 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. 
 
Vypořádání: 
Odpadovému hospodářství je v ITI Olomoucké aglomerace věnován specifický cíl 3.2 Zlepšení životních 
podmínek účinnějším nakládáním s odpady. Realizace specifického cíle bude mít dopad na zvýšení 
ochrany života a zdraví obyvatel, snížení odpadové náročnosti výroby, zvýšení využití nebezpečného 
odpadu, zvýšení ekonomické hodnoty odpadu (recyklace, využití jako druhotné suroviny). Také 
přispěje k realizaci integrovaného řešení nakládání s odpady odpovídajícího přístupu Evropské unie 
k této problematice (zejména zákaz skládkování).  
 
9) Vyhodnotit, zda opatření navrhovaná v rámci ITI 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.  
 
Vypořádání: 
Realizací některých projektů, zejména výstavbou dopravní infrastruktury a cyklostezek, může dojít 
k záborům PUPFL. V tom případě je potřeba důsledně dodržovat územní plán. Vyhodnocení 
konkrétních záměrů vzhledem k záborům PUPFL bude předmětem příslušných dokumentací ke 
konkrétním záměrům, spolu s návrhem opatření k prevenci, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů. 
 
10) Vyhodnotit, zda a jak jsou v ITI OLK zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu a 
využívání tzv. brownfields, zároveň vyhodnotit vliv koncepce na fragmentaci krajiny. 
 
Vypořádání: 

Realizací některých projektů, zejména stavba a výstavba dopravní infrastruktury, může dojít k záborům 
ZPF. V tomto případě je třeba důsledně dodržovat územní plán a neprovádět realizaci záměrů na 
bonitně cenných půdách. Vyhodnocení konkrétních záměrů vzhledem k záborům ZPF bude předmětem 
příslušných dokumentací ke konkrétním záměrům, spolu s návrhem opatření k prevenci, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 

Využívání brownfields je věnován specifický cíl 1.4 Rozvoj infrastruktury pro podnikání.  

Budování liniových dopravních staveb, rozšiřování zástavby, oplocování pozemků ve volné krajině 
apod. způsobuje rozčleňování krajiny na stále menší izolované celky. V důsledku toho dochází jak 
k přímému záboru přirozených stanovišť organismů či přímému záboru ZPF, tak k přerušení funkčně 
propojených ekosystémů a následně k omezování prostupnosti krajiny. Při realizaci takovýchto 
projektů je třeba důsledně dodržovat územní plán. 
 
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. 
 
Vypořádání: 
Připomínky byly vypořádány a to písemně v rámci této kapitoly. 
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15. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI 

Obecně lze konstatovat, že Strategie klade důraz na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví. U 
většiny opatření lze předpokládat pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, případně budou v 
souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Nepříznivé dopady na životní prostředí lze očekávat při realizaci projektů výstavby dopravní 
infrastruktury nebo výstavby na zelené louce, kdy lze očekávat zejména zvýšení emisí v ovzduší, 
hlukovou zátěž, zábory půdy. Jednotlivé záměry by však měly být samostatně posouzeny a 
vyhodnoceny s návrhem opatření na zmírnění příslušných dopadů. 

Hodnocení SC 1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

Z navržených opatření lze za rizikové hodnotit pouze záměry výstavby nových objektů, kdy může 
docházet k dopravnímu zatížení, zatížení hlukem a zvýšením emisí v ovzduší. V případě revitalizace 
brownfields může dojít k přímému pozitivnímu vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné 
zdraví, za podmínky dodržení platných legislativních předpisů a citlivému přístupu při realizaci. 
Opatření přispěje ke zvýšení atraktivity místního prostředí. 

Hodnocení SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

U většiny záměrů tohoto cíle neexistuje přímá vazba mezi navrženým opatřením a vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví. Výjimku tvoří výstavba na zelené louce, která by měla mírně 
negativní vliv na životní prostředí. Je zde potřeba detailně vyhodnotit převažující vlivy projektu na 
okolní prostředí, např. změna krajinného rázu, akustickou situaci ve vztahu na dopravní obslužnost a 
bodové zdroje hluku, vliv na imisní situaci v území, vlivy na povrchové a podzemní vody, ochranná 
pásma a chráněná území. Je třeba dodržovat soulad s územním plánem místa realizace projektu. 

Hodnocení SC3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území 

Tento strategický cíl má ze všech cílů největší přínos v oblasti ochrany životního prostředí a podpory 
veřejného zdraví. 
Opatření by měla přinést zvýšení atraktivity, efektivity a komfortu veřejné dopravy a cyklodopravy a to 
by mělo v důsledku vést ke snížení znečištění ovzduší ze silniční dopravy. Opatření přinesou také 
zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech, což podpoří ochranu veřejného zdraví.  
U opatření zaměřených na rozvoj odpadového hospodářství lze očekávat významný pozitivní vliv na 
životní prostředí. 

Negativní vliv lze očekávat v případě výstavby nových silnic a výstavby zařízení pro sběr, třídění a 
úpravu odpadů, neboť záměry výstavby mohou mít dopad prakticky na všechny složky životního 
prostředí (zábor půdy, změna krajinného rázu, dopravní zatížení, zatížení hlukem, emise v ovzduší, 
znečištění půd a povrchových o podzemních vod). Proto je nutné dodržovat územní plán místa 
realizace projektu, detailně vyhodnotit převažující vlivy projektu na okolní prostředí, zajistit 
minimalizaci případného prostorového střetu s lokalitami NATURA 2000 a preferovat varianty 
s vyloučením významných negativních vlivů na životní prostředí. V případě potřeby provést posouzení 
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Hodnocení zde uvedená nenahrazují hodnocení v procesech EIA pro jednotlivé záměry, které naplňují 
cíle ITI Olomoucké aglomerace. 
Předloženou koncepci lze za předpokladu dodržení navržených zmírňujících opatření doporučit 
k realizaci. 
 
Návrh Stanoviska 
Na základě výsledků provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhujeme 
následující stanovisko k návrhu koncepce „Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké 
aglomerace“ 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, VRŠOVICKÁ 65 

 

 

V Praze dne …………2015 

Č.j. ………………… 

 

 

STANOVISKO 

 

Ministerstva životního prostředí 

 

podle §10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 ve znění pozdější předpisů 

 

k návrhu koncepce  

 

„Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“ 

 

 

Předkladatel koncepce:               Statutární město Olomouc 

 

 

Zpracovatelé posouzení:             GHC regio s.r.o. 

Sokolská 541/30 

779 00 Olomouc 

 
Ing. Aleš Calábek, MBA,  
držitel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace) 
podle Vyhlášky MŽP ČR č. 499/1992 Sb. a § 19 zák. č. 100/2001 Sb.,  
č.j. 8939/1302/OPVŽP/96 a č.j. 47266/ENV/11 

Ing. Jana Zieglerová 
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Průběh posuzování SEA: 

1) Zpracování Oznámení koncepce ITI Olomoucké aglomerace (12/2014) 

2) Zjišťovací řízení pro Oznámení koncepce ITI Olomoucké aglomerace (02/2015) 

3) Zpracování Vyhodnocení koncepce ITI Olomoucké aglomerace (06-08/2015) 

4) Veřejné projednání návrhu koncepce ITI Olomoucké aglomerace (………………..) bude vepsáno 

5) Vydání Stanoviska k návrhu koncepce ITI Olomoucké aglomerace (………………..) bude vepsáno 

 

Stručný popis koncepce: 

„Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“ je dlouhodobým koncepčním 
dokumentem Olomoucké aglomerace pro rozvoj dané oblasti v souvislosti se sdruženým čerpáním 
dotací z různých zdrojů.  

 Integrovaná strategie je nástroj, který podporuje integrované využívání strukturálních fondů a má 
potenciál zajistit významnější celkové výsledky při zachování stejné výše veřejných financí. V případě 
integrovaných územních investic je na začátku zajištěno několik zdrojů financování, a tím i větší jistota 
ohledně financování integrovaných opatření. 

Posuzovaná strategie má zvýšit konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost aglomerace, která 
bude založena na fungujícím a vyváženém trhu práce, přičemž skutečné rozlišení v rámci širšího 
regionu může přinést rozvíjející se znalostní ekonomiku, těžící z výsledků místní vědecko-výzkumné a 
inovační činnosti. Rozvoj těchto oblastí pak bude stavět na kvalitní infrastruktuře a zdravém životním 
prostředí. 

Základ koncepce tvoří dvě části: 

1. část analytická 

 Socioekonomická analýza území,  

 SWOT analýza 

 Analýzu stakeholderů 

2. část návrhová 

 Vize 

 Dlouhodobé strategické cíle 

 Specifické cíle a jejich opatření 
 

Analytická část je tvořena socioekonomickou analýzou, shrnující SWOT analýzou a analýzou 
stakeholderů. 
Obsah socioekonomické analýzy je následující: 

 Vymezení aglomerace, základní popis; 

 Demografie (hustota osídlení, vývoj počtu obyvatel, věková struktura, migrace obyvatel, 
dojížďka za prací, domy a byty); 

 Ekonomika a podnikání (výkonnost a produktivita ekonomiky, struktura podnikatelského 
prostředí, investiční aktivita, infrastruktura pro rozvoj podnikání); 

 Věda, výzkum a inovace (vědeckovýzkumná pracoviště, inovace, Univerzita Palackého 
v Olomouci, vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory); 

 Zaměstnanost a vzdělání (trh práce, vzdělávací soustava); 

 Sociální problematika (zdravotnictví, sociální služby, sociálně vyloučené lokality, nízkopříjmové 
obyvatelstvo, kriminalita); 

 Životní prostředí (kvalita ovzduší, půda, odpadové hospodářství, staré ekologické zátěže); 
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 Dopravní infrastruktura (hustota dopravní sítě, přepravní výkony a intenzita dopravy, stav 
vozovek, přeprava za prací, do školy, na úřady, veřejná doprava, nemotorová doprava, 
bezbariérovost v dopravě); 

 Technická infrastruktura; 

 Kulturní památky (památky UNESCO, národní kulturní památky, stav některých památek). 
 
Návrhovou část tvoří: 

 Vize – přispět k využití rozvojového potenciálu aglomerace, a tím zvýšit její 
konkurenceschopnost. 

 Dlouhodobé strategické cíle 
 SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 
 SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 
 SC3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území 

 Specifické cíle a jejich opatření – stanovení rozvojových témat za celou aglomeraci s dílčím 

souhrnem aktivit. V rámci jednotlivých opatření byly identifikovány monitorovací ukazatele 
(indikátory), které budou sloužit pro sledování naplňování opatření (dosažení cílů). 

 

Stručný popis vyhodnocování: 
 
Posuzování koncepce ITI Olomoucké aglomerace probíhalo dle legislativních materiálů tj. přílohy č. 9 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vychází z metodického 
pokynu Ministerstva životního prostředí „Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí“ 
(květen 2004). Vyhodnocení využívá také podnětů, připomínek a doporučení zaslaných v rámci 
zjišťovacího řízení i mimo něj. Dále je koncepce posouzena z hlediska vlivů na veřejné zdraví. 
 

a) Analýza současného stavu životního prostředí v Olomoucké aglomeraci 
b) Identifikace oblastí, které by mohly být koncepcí ITI ovlivněny a to porovnáním současného stavu 

ŽP s programovou částí ITI 
c) Porovnání strategických cílů ITI Olomoucké aglomerace s jinými strategickými dokumenty na 

úrovni regionálního, národního i mezinárodního významu 
d) Definování problematických okruhů v rámci Olomoucké aglomerace 
e) Vyhodnocení vlivů jednotlivých částí ITI Olomoucké aglomerace na životní prostředí  
f) Vytvoření opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na ŽP 

vyplývajících z předcházejících hodnocení a použitelných jako doporučující opatření k výběru 
následujících projektů 

g) Stanovení monitorovacích ukazatelů pro následné monitorování plnění specifických cílů 
koncepce 

h) Stanovení environmentálních kritérií pro výběry projektů vhodných k podpoře ze strany 
investiční dotace 

i) Vyhodnocení vlivu koncepce na veřejné zdraví 
j) Netechnické shrnutí 
k) Vypořádání obdržených připomínek k Oznámení koncepce v rámci Závěrů zjišťovacího řízení 
l) Závěrečný souhrn údajů a návrh stanoviska 
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Závěr posouzení: 
Na základě návrhu koncepce, oznámení a vyhodnocení koncepce podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisu, včetně vyhodnocení vlivu koncepce na vyhlášené evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti dle ustanovení § 45 zákona c. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisu, vyjádření dotčených územně samosprávných celku, dotčených správních úřadu a 
veřejnosti a veřejného projednání 
 

vydává 
 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k návrhu Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace 
 

za dodržení uvedených podmínek. 
 
Podmínky souhlasného Stanoviska: 

 Eliminovat účinnými zmírňujícími opatřeními nepříznivé dopady na životní prostředí a 
veřejné zdraví, které lze očekávat při realizaci opatření, týkajících se především nové 
výstavby dopravní infrastruktury, výstavby zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a 
výstavbu vědecko-technologických parků (zvýšení emisi do ovzduší, zvýšení hlukové 
zátěže, zvýšení produkce odpadů včetně nebezpečných, riziko kontaminace půdy a vody, 
narušení či poškození některých přírodních složek životního prostředí, nároky na zábory 
ploch apod.). 

 Při realizaci vybraných projektů uplatnit odpovídající opatření pro předcházení, snížení 
nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 Při přípravě, realizaci a provozování konkrétních záměrů respektovat principy a podmínky 
vyplývající z environmentálních limitů stávající legislativy, tj. zejména podmínek 
vyplývajících z území chráněných v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podmínek vyplývajících z CHOPAV a z ochranných 
pásem vodních zdrojů dle zákona c. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 
podmínek ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, podmínek ochrany lesů dle zákona č. 289/1995 Sb. o 
lesích, ve znění pozdějších předpisů a podmínek ochrany kulturních památek dle zákona  
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, ve znění pozdějších předpisů. 

 Posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí prostřednictvím hodnocení EIA a SEA záměry 
týkající se investičních projektů v dopravě. Eventuálně je posuzovat v rámci územního 
řízení dle stavebního řádu. 

 Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území a dalších území definovaných dle 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, minimalizovat fragmentaci krajiny, 
minimalizovat zábor ZPF a PUPFL. Preferovat výstavbu na bonitně méně hodnotných 
půdách. 



Statutární město Olomouc 
ITI Olomoucké aglomerace 
 

 

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na ŽP    
78 

 V případě střetu umístění stavebních projektů se systémem ÚSES a jeho migračními 
trasami, vybavit tyto stavby průchody, tak aby migrační potenciál biokoridorů zůstal 
zachován. 

 Co nejméně zasahovat do ochranných pásem vodních zdrojů. V případě potřeby zpracovat 
hydrologický průzkum. 

 Respektovat při realizaci projektů krajinný ráz a sídelní strukturu v území. 

 V průběhu realizace daných projektů využívat ekologicky šetrnou stavební dopravu, a to 
jak časově, ale i prostorově, inteligentní organizaci staveniště, zmírnit související zátěže a 
znečištění, zajistit fyzickou ochranu cenných stanovišť a provizorních řešení pro zvěř. 

 V případě realizace záměrů, které mohou ovlivnit akustickou situaci vypracovat detailní 
hlukové studie k danému záměru v rámci navazujícího správního řízení (ÚR, SP, proces EIA). 
Na základě těchto studií vypracovat návrh případných protihlukových opatření k ochraně 
chráněných objektů.  

 Použít stanovené monitorovací indikátory vlivu na životní prostředí při sledování dopadů 
implementace dopadu.  

 V odůvodněných případech zajistit zpracování hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou vyhlášeny právě k ochraně 
krajinného rázu. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….………… 
Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

 a integrované prevence 
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