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Dle rozdělovníku

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:
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, aktualizace 2017“
Charakter koncepce:
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKOK) na území Olomouckého kraje je
koncepčním plánovacím dokumentem v oblasti vodovodů a kanalizací. Jedná se o 10.
aktualizaci. Hlavním cílem je stanovit základní koncepci optimálního rozvoje zásobování
pitnou vodou, odkanalizování odpadních vod a čištění odpadních vod v řešeném území
s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou realizovatelnost
navrhovaných řešení. PRVKOK si rovněž klade za cíl zdokonalit systém zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu za mimořádných událostí následkem sucha,
povodní, případně krizových situací. Jako součást aktualizace PRVKOK byly vypracovány
podkladové materiály „Problémy v zásobování pitnou vodou v Olomouckém kraji zjištěných
v roce 2015“ a studie „Využití zdrojů podzemních či povrchových vod v období sucha
v lokalitě mikroregionů Žulovsko a Javornicko“. Předmětem studie je zjištění možnosti
využití stávajících vodních zdrojů a jejich bilance, studie mapuje návrhy nových (záložních)
vodních zdrojů pro zásobování v období sucha a nedostatku vody. Je zde rovněž řešena
možnost propojení jednotlivých vodovodních systémů či vytvoření nových skupinových
vodovodů.
Umístění:

Olomoucký kraj

Předkladatel:

Olomoucký kraj

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 13. 11. 2017 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední
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desce Olomouckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), pod kódem koncepce OLK018K,
a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních
deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
integrované prevence (dále jen „krajský úřad“), obdržel vyjádření celkem od 5 subjektů,
přičemž všechna vyjádření byla bez zásadních připomínek. Vyjádření týkající se obsahu
a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla využita jako podklad pro vydání tohoto závěru
zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených vyjádření byly předány předkladateli
koncepce k vypořádání.
Požadavek na aplikaci procesu SEA nebyl vznesen v žádném z doručených vyjádření.
Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedl krajský úřad
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 (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše
uvedeného zákona s následujícím závěrem:
Koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje“ je
koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů
této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků
daných zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení,
zejména:
1. Vyhodnotit, zda je koncepce, včetně dále navrhovaných priorit, opatření a cílů,
v souladu s již schválenými koncepčními dokumenty v ochraně přírody a krajiny
národní úrovně (např. se Státní politikou životního prostředí ČR na období 2012 –
2020, Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií
ochrany biologické rozmanitosti ČR), Aktualizací Strategie udržitelného rozvoje ČR,
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací ČR, Bezpečnostní strategií ČR, Koncepcí
vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství, Programem rozvoje
Olomouckého kraje, Strategií regionálního rozvoje Olomouckého kraje, Zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje (ve znění aktualizací), plány oblasti povodí
a plány dílčích povodí.
2. Vyhodnotit, zda je koncepce PRVKOK v souladu se strategickým dokumentem
„Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“.
3. Vyhodnotit, zda koncepce PRVKOK zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého
programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21.
století.
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4. Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce PRVKOK na zvláště chráněná území
(„ZCHÚ“), významné krajinné prvky, přírodní parky, územní systém ekologické
stability, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migrační prostupnost území kraje, krajinný
ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny a zda předkládaný materiál
respektuje limity využití území, respektive základní ochranné podmínky dané
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů a bližší ochranné podmínky dané zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ;
s ohledem na uvedené navrhnout opatření k předcházení, snížení, vyloučení či
kompenzaci negativních vlivů.
5. V souvislosti s realizací opatření posoudit na úrovni zpracované koncepce možné
vlivy této koncepce na zemědělský půdní fond (do jaké míry koncepce vytváří
podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny) a na pozemky určené k plnění
funkcí lesa.
6. Vyhodnotit, jak PRVKOK podporuje vybudování, popř. intenzifikaci ČOV
a kanalizací, a to jak z průmyslu, zemědělství a velkých měst, tak i v malých obcích.
Posoudit, zda a jak koncepce zabezpečuje snížení emisí celkového dusíku
a celkového fosforu z ČOV.
7. Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření v koncepci na povrchové a zejména
podzemní vody, dále na chráněné oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná
pásma vodních zdrojů spolu s vlivy na retenční schopnost krajiny i na změnu
hydrogeologických poměrů.
8. Při realizaci jednotlivých záměrů zohlednit možné vlivy na ovzduší – emise
uvolněné při záboru půdy a dále navrhnout opatření k předcházení, vyloučení,
snížení či kompenzaci těchto negativních vlivů na ovzduší.
9. Provést zhodnocení koncepce PRVKOK z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve
smyslu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
10. V případě, že budou v koncepci PRVKOK uvedeny a lokalizovány konkrétní
investiční záměry, vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví,
a to včetně synergických a kumulativních vlivů. (Pro hodnocení kumulativních
a synergických vlivů využít Metodiku vyhodnocení vlivů PÚR a ZÚR na životní
prostředí – Věstník MŽP 2/2015). Dále vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický
potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny, a to
ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího stavu.
11. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany
přírody a krajiny, ochranu lidského zdraví.
12. Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která
krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat.
Jelikož orgán ochrany přírody (AOPK – Správa CHKO Litovelské Pomoraví) svým
stanoviskem ze dne 1. 9. 2017 pod č.j.: 02720/OM/17 dle § 45i odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na území evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody
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a krajiny. V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý
v ní blíže specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit
zejména připomínky příslušného orgánu ochrany přírody, týkající se požadovaného
limitu odběru podzemní vody v JÚ Čerlinka.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku,
zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále
požadujeme určení pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých
podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř.
k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým
variantám.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet
návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
pro předložení na 4 ks v tištěné podobě a 25 ks v elektronické podobě na CD.
Vyhodnocení zhotoví osoba oprávněná ke zpracování vyhodnocení (posuzovatel) podle
§ 19 citovaného zákona. Předkladatel je povinen zajistit posuzovatele a informovat o tom
nejpozději s předáním návrhu koncepce podle § 10f odst. 1 příslušný úřad, který tuto
informaci neprodleně zveřejní na internetu.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 cit. zákona
o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Zároveň je v souladu s tímto ustanovením žádáme o zaslání vyrozumění
o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení. Vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou
adresu: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetu na adrese Krajského úřadu
Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz a v Informačním systému SEA na
internetových stránkách CENIA, (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce),
kód koncepce OLK018K.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová
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Rozdělovník k č.j.: KUOK 110515/2017
Předkladatel koncepce
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
Zpracovatel oznámení
GHC regio s.r.o.
Sokolská 541/30
779 00 Olomouc
Dotčené územní samosprávné celky
Město Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 37 Hranice
Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
Město Konice
Masarykovo nám. 27
798 52 Konice
Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
Město Litovel
nám. Přemysla Otakara 778/1b
784 01 Litovel
Město Mohelnice
U brány 916/2
789 85 Mohelnice
Statutární město Olomouc
Horní nám. 583
779 00 Olomouc
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

5

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 00 Přerov
Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk 1
Město Uničov
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov 1
Město Zábřeh
Masarykovo nám. 510/6
789 01 Zábřeh
Dotčené správní úřady
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Olomoucko
Lafayettova 13
779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 74/6
779 11 Olomouc
ČIŽP OI Olomouc
Tovární 41
772 00 Olomouc
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
Náměstí 2
783 07 Město Libavá
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 1598/18
702 00 Ostrava
Na vědomí
Česká inspekce životního prostředí
Na břehu 267/1
190 00 Praha 9 – Vysočany
Povodí Moravy s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
Povodí Odry, s.p.
Varenská 49
702 00 Ostrava 2
Český báňský úřad
Kozí 748/4
P. O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Olomouci
Horní nám. 410/25
771 00 Olomouc
MŽP ČR, OVSS VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence
Vršovická 65
110 00 Praha 10
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Přílohy: obdrží předkladatel
1. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci
2. kopie vyjádření Olomouckého kraje
3. kopie vyjádření statutárního města Přerova
4. kopie vyjádření statutárního města Olomouce
5. kopie vyjádření Magistrátu města Prostějova, Odboru životního prostředí
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