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Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

Č.J.: KUOK 2895/2021                                                         V Olomouci dne 8. 1. 2021 
Sp. Zn.: KÚOK/134937/2020/OŽPZ/7149 
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová 
Tel.: 585 508 624 
Datová schránka: qiabfmf 
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz 

              
 

                            Dle rozdělovníku 

 
Počet listů: 3                                   
Počet příloh: 0     
Počet stran příloh: 0      
 
 
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 - zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Plán 
udržitelné městské mobility města Hranice“. 
 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský 
úřad“), jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad dle § 22 
písm. b) 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 „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 
18. 12. 2020 oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Hranice“, 
předkladatelem koncepce je město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČ 
00301311. 
 
 
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí zasíláme kopii oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility města 
Hranice“ (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 k cit.  zákonu 
a sdělujeme vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d 
cit. zákona. Koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
 
Do oznámení koncepce je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí                     
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence a na 
internetu na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem 
koncepce OLK023K. 
 
 
Informaci o zahájení zjišťovacího řízení a o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého 
kraje, ve smyslu § 16 odst. 2 cit. zákona naleznete na www.olkraj.cz, ve složce úřední 
deska, životní prostředí a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA. 
 
 
 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce
http://www.olkraj.cz/
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Stručná charakteristika koncepce: 
 
Koncepce Plán udržitelné městské mobility města Hranice (dále také „PUMM Hranice“) 
zahrnuje možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy celého území. Vytvoří podmínky 
pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí. Zvýší bezpečnost 
v dopravě a sníží negativní vlivy dopravy na životní prostředí. Zároveň zvýší atraktivnost 
a kvalitu městského prostředí pro všechny obyvatele. 
 
Základním cílem PUMM Hranice je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, 
aby byla zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních 
dopadů na zdraví, společnost (kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk 
a znečištění). Závazným výstupem je Akční plán udržitelné městské mobility definující 
navržená opatření pro naplnění stanovených cílů. PUMM Hranice vychází z existujících 
studií a plánovacích dokumentů v dopravě. Také zohledňuje vazby na existující 
dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, krajské, národní i evropské 
úrovni. Po jeho projednání a schválení se stane zastřešujícím dokumentem, který bude 
základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města. 
Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, 
je zaměřen především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou 
o maximální využití stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy. 
 
Koncepce PUMM Hranice je zpracována ve třech fázích: 
 
Přípravná část obsahuje: 
 
Definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské úrovni a posouzení 
vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech partnerů 
a veřejnosti do projektu. 
 
Analytická část obsahuje: 
 

- Analýzu pro všechny typy dopravy – dopravní průzkumy, sociodopravní průzkumy, 
dopravní modelování a další dílčí analýzy 

- Analýzu zpracovaných koncepčních materiálů a projektů 
- SWOT analýzu – pro jednotlivé zájmové oblasti 

 
Návrhová část obsahuje tyto části: 
 

- Prognózu a posouzení budoucího vývoje 
- Návrh vize 
- Návrhy strategických cílů 
- Návrh opatření 

 
 
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet, na své úřední 
desce s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence zaslat své písemné 
vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení 
koncepce na úřední desce Olomouckého kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.  
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Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 tohoto zákona o zaslání 
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce. Toto vyrozumění 
zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: m.zeidlerova@olkraj.cz. 
 
 
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 
§ 10c odst. 3 cit. zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení 
koncepce Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 
a zemědělství, oddělení integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne 
zveřejnění oznámení koncepce podle § 16 odst. 2 cit. zákona, tedy ode dne, kdy 
bude koncepce zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve 
vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné koncepci dále posoudit podle citovaného zákona. 
V případě požadavku dalšího posouzení koncepce žádáme, aby vyjádření obsahovalo 
i doporučení, na které složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit a zda přicházejí 
v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní 
prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení. 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
Příloha: oznámení koncepce 
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Rozdělovník k č.j.: KUOK 2895/2021 
 
Předkladatel koncepce 
 
Město Hranice 
Pernštejnské nám. 1 
753 37 Hranice 

 
Zpracovatel oznámení 
 
RADDIT consulting s.r.o. 
Fojtská 574 
739 24 Krmelín 

 

Dotčené územní samosprávné celky 

 
Olomoucký kraj 
hejtman 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
 
Město Hranice 
Pernštejnské nám. 1 
753 37 Hranice 

 

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 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor strategického rozvoje 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
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Městský úřad  
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy 
Pernštejnské náměstí 1 
753 37 Hranice 
 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 
Územní pracoviště Přerov 
Dvořákova 75 
750 02 Přerov 
 
ČIŽP OI Olomouc 
Tovární 41 
772 00 Olomouc 
 
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 
 
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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