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Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová 
Tel.: 585 508 624 
E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz 

              
 

                            Dle rozdělovníku 
 
 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů 
koncepce na životní prostředí „Strategický plán rozvoje města Olomouc“. 
 
 
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10f odst. 2 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 (dále jen „zákon“) zasíláme 
k vyjádření informaci o přijetí návrhu koncepce „Strategický plán rozvoje města 
Olomouc“, včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví (dále též jen „návrh koncepce“), jehož zpracování zajistil předkladatel dle § 10e 
zákona. 
 
 
Do návrhu koncepce je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí                     
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence.  
 
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 2 
zákona naleznete na www.kr-olomoucky.cz ve složce úřední deska. Textová část návrhu 
koncepce je zpřístupněna na internetové adrese www.kr-olomoucky.cz, životní 
prostředí a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA, nebo na adrese 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce OLK019K. 
 
 
Stručná charakteristika koncepce: 
Jedná se o základní střednědobý koncepční rozvojový dokument, který se v souladu se 
zásadami udržitelného rozvoje bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-
ekonomického rozvoje území města pro období r. 2017 – 2023. Koncepce bude 
realizována primárně na území města Olomouce a je řešena pro tato k.ú.: Bělidla, 
Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chomoutov, Chválkovice, 
Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, 
Nové Sady u Olomouce, Nový Svět u Olomouce, Olomouc – město, Pavlovičky, Povel, 
Radíkov u Olomouce, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany u Olomouce, Týneček. 
  
 
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 
neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do 
návrhu koncepce nahlížet, na své úřední desce s upozorněním, že každý může zaslat 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení 
integrované prevence své písemné vyjádření k návrhu koncepce do 20 dnů ode dne 

http://www.kr-olomoucký.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce
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zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce Olomouckého kraje. Doba 
zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. K vyjádřením zaslaným po lhůtě 
příslušný úřad nepřihlíží. 
 
Zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky 
o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce. Toto vyrozumění 
zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz. 
 
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 10f 
odst. 6 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k návrhu koncepce, zejména 
k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované 
prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění návrhu koncepce podle § 16 
odst. 2 zákona, tedy ode dne, kdy bude návrh koncepce zveřejněn na úřední desce 
Olomouckého kraje. 
 
Krajský úřad upozorňuje, že v souladu s § 10f odst. 2 na základě návrhu koncepce 
a vyjádření k oznámení koncepce od veřejného projednání upouští.  
 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka       Mgr. Radomír Studený 

vedoucí oddělení integrované prevence 
odboru životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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Rozdělovník k č.j.: KUOK 7374/2018 
 
Předkladatel koncepce 
 
Statutární město Olomouc 
Horní náměstí 11 
779 00 Olomouc 
 
Zpracovatel koncepce 
 
MEPCO, s.r.o. 
Spálená 51 
110 00 Praha 1 
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 
Mgr. Zdeněk Frélich 
Kolářská 1 
746 01 Opava 
 

Dotčené územní samosprávné celky 
 
Olomoucký kraj 
hejtman 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
 
Statutární město Olomouc 
Horní nám. 583 
779 11 Olomouc 

 

Dotčené správní úřady 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Regionální pracoviště Olomoucko 

Lafayettova 13 

779 00 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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Magistrát města Olomouce 
Odbor životního prostředí 
Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
 
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 
 
Povodí Moravy s.p. 
Dřevařská 11 
602 00 Brno 
 
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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