
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

      V Praze dne 10. 3. 2015 
           Č. j.: 15332/ENV/15 

 
 
 
  

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje: 
 

Název:   Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace 

Charakter koncepce:  
 

„Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“ (dále také jen „ITI OLK“) 
slouží jako nástroj, který podporuje integrované využívání strukturálních fondů a má potenciál 
zajistit významnější celkové výsledky při zachování stejné výše veřejných financí. 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.  

ITI OLK sestává z následujících prioritních oblastí: 
• PO1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 
• PO2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 
• PO3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí 
• PO4: Technická pomoc při přípravě a řízení ITI 

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

Umístění:  Olomoucká aglomerace 

Předkladatel:  Statutární město Olomouc 

 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 11. 2. 2015 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední desce 
Olomouckého kraje.  

Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému 
SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP201K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění na úředních deskách.  

Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.  
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Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 13 subjektů. Připomínky 
týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto závěru 
zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce 
k využití.  

 

Závěr: 

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

Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace jako koncepce naplňující 
dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona bude předmětem posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků 
daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty 
plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména: 
 

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. 

 
2) Vyhodnotit soulad ITI OLK se strategickým dokumentem Zdraví 2020 - Národní 

strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 
 

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. 

 
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. 

 
5) S ohledem na výše uvedený bod ve vyhodnocení navrhnout případná opatření 

k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci negativních vlivů na zvláště chráněná 
území. 
 

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). 
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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.  
 

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.  
 

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. 
 

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. 
 

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

 
 

Jelikož 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. 
 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 
celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet 
návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,  
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 20 ks v elektronické podobě na CD. 

 
 
 
 
 

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 
ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

        (otisk úředního razítka) 

Obdrží: 

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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Přílohy: obdrží předkladatel 

 

1. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP 

2. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 

3. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 

4. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 

5. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 

6. kopie vyjádření Magistrátu města Olomouce, OŽP 

7. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu po území krajů Moravskoslezského 
a Olomouckého 

8. kopie vyjádření NPÚ, územního odborného pracoviště v Olomouci 

9. kopie vyjádření Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

10. kopie vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, OŽPaZ 

11. kopie vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kultury a památkové péče 

12. kopie vyjádření Olomouckého kraje 

13. kopie vyjádření Regionálního pracoviště Správy CHKO Jeseníky 

 

 

 


