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Stručný popis koncepce: 
 
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do roku 
2030 (dále také „Strategie“) je základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje, 
který vytyčuje směr a hlavní cíle Olomouckého kraje na období let 2021 - 2027. Koncepce 
vychází z původní Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015 – 2020. 
Jedním z jejích hlavních úkolů je sdílet s obyvateli Olomouckého kraje dlouhodobé vize, 
cíle, rozvojové priority a oblasti podpory kraje na období 2021 – 2027 tak, aby co 
nejúčinněji přispívaly k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje. 
Koncepce bude sloužit jako podklad pro rozhodování o podpoře projektů rozvoje 
Olomouckého kraje a o financování projektů dotačních programů Olomouckého kraje, ČR, 
EU a dalších zdrojů. 
 
Koncepce je zpracována ve třech fázích: 
 
Analytická část obsahuje vedle stručného profilu Olomouckého kraje celkem 50 témat 
členěných do 7 tematických kapitol, které se věnují stavu a vývoji Olomouckého kraje 
v posledních letech (obyvatelstvo; ekonomika, trh práce a vzdělávání; doprava 
a bezpečnost; životní prostředí a technická infrastruktura; zdravotnictví a sociální služby; 
kultura, sport a cestovní ruch; veřejná správa, ICT a řízení rozvoje). 
 
Návrhová část 
 
Návrhová část obsahuje následující klíčové části:  
 

- Vize 2030 – Vitální kraj s vysokou kvalitou života  
- Priority Olomouckého kraje vyplývající z Vize jsou:  

Kvalitní a bezpečné prostředí pro život  
Vzdělaní, zaměstnaní a solidární lidé  
Podnikavá, inovační a znalostně náročná ekonomika 
 

- Strategické cíle  
- Spokojenost obyvatel s kvalitou života  
- Rychlejší ekonomický růst postavený na podnikavosti, inovacích, výzkumu a  

vývoji, investicích s vyšší přidanou hodnotou a podpoře cestovního ruchu  
- Rovnoměrný rozvoj v území – od infrastruktury, po kvalitu a dostupnost služeb  

 
V návrhové části je uveden Návrh vlajkových strategických projektů, mezi které patří:  
- Lepší image Olomouckého kraje  
- Restart Jesenicka a Šumperska  
- Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu  
 
Dále je návrhová část členěna na 7 prioritních oblastí:  
A. EKONOMIKA A INOVACE  
B. VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST  
C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  
D. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
E. UDRŽITELNÁ MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
F. SPORT, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH  
 
Každá z prioritních oblastí je dále členěna na dlouhodobé priority a střednědobé priority 
(strategické cíle). Střednědobé priority jsou naplňovány opatřeními a aktivitami. U každé 
prioritní oblasti jsou definovány vazby na územně plánovací dokumentaci kraje a další 
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koncepční materiály, současné dotační programy Olomouckého kraje a projekty 
a záměry na území kraje, u nichž je uveden zdroj financování a období realizace. 
 
Implementační část formuluje klíčové role a klíčové činnosti odboru strategického 
rozvoje při implementaci Strategie, pracovní skupinu pro implementaci Strategie, 
tematické pracovní skupiny a pracovní skupiny pro vlajkové projekty. Důležitým 
podkladem při stanovování alokace nemandatorních rozpočtových prostředků kraje 
rozvojového charakteru pak bude Akční plán. Implementační část se zabývá také 
hodnocením koncepce a aktualizací koncepce a akčního plánu a shrnuje finanční 
příležitosti pro realizaci projektů kraje v období 2021 – 2027. 
 
 
Průběh posuzování: 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“ či „příslušný úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 
§ 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 jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) obdržel dne 
4. 3. 2020 kompletní oznámení koncepce „Strategie rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“, zpracované dle přílohy č. 7 
citovaného zákona. 
 
Strategie je koncepcí, naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, kdy současně orgány ochrany přírody nevyloučily 
významný vliv koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (dále jen „EVL“ 
a „PO“). Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 tohoto zákona provedeno zjišťovací řízení, 
s cílem upřesnění rozsahu a obsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 
 
Zjišťovací řízení dle § 10d citovaného zákona k předmětné koncepci bylo zahájeno dne 
12. 3. 2020 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 na 
www.olkraj.cz (ve složce úřední deska, životní prostředí a zemědělství - posuzování vlivů 
EIA - SEA). 
Informace a oznámení koncepce byly rovněž zveřejněny v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce) pod kódem koncepce OLK021K 
a byly zaslány dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních 
deskách. Informace a oznámení koncepce byly zaslány také dotčeným správním úřadům. 
 
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 27. 4. 2019 vydáním závěru zjišťovacího řízení pod 
č.j.: KUOK 39878/2020 s konstatováním, že koncepce bude dále posouzena podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, a to vzhledem ke skutečnosti, že koncepce může 
mít významný vliv na životní prostředí. Krajský úřad obdržel vyjádření celkem od 
4 subjektů. Vyjádření neobsahovala žádné námitky k návrhu Strategie, případně 
obsahovala drobná upozornění či souhlasná vyjádření. Kopie všech došlých vyjádření byly 
předány předkladateli koncepce k vypořádání. Závěr zjišťovacího řízení také stanovil 
obsah a rozsah vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle citovaného zákona 
nejen v rozsahu základních zákonných požadavků, daných §§ 2 a 10b a přílohou č. 9 
tohoto zákona, ale také nad tento rámec, se zaměřením na aspekty plynoucí ze 
zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky citovaného zákona byl tento dokument 
zveřejněn. 

http://www.olkraj.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
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Krajský úřad, jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, obdržel dne 9. 6. 2020 návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví (dále též jen „vyhodnocení SEA“) dle § 10f citovaného zákona. 
Součástí zmiňovaných dokumentů bylo také vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (dále jen „naturové hodnocení“) postupem podle § 45h 
a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Požadavky a vyjádření, vyplývající ze 
závěru zjišťovacího řízení, včetně jejich vypořádání, jsou uvedeny přehledně v tabulce 
dokumentu „vyhodnocení SEA“. Po kontrole náležitostí byla rozeslána dotčeným správním 
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření informace o přijetí 
návrhu koncepce s upozorněním, že v souladu s § 10f odst. 2 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení 
koncepce krajský úřad od veřejného projednání upouští. Informace o návrhu koncepce 
byla dne 19. 6. 2020 zveřejněna dle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
na úřední desce krajského úřadu a dále v Informačním systému SEA pod kódem 
koncepce OLK021K. 
 
Krajský úřad obdržel k návrhu koncepce vyjádření v zákonné lhůtě celkem od 13 subjektů. 
Vypořádání doručených připomínek, které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání 
stanoviska SEA, včetně upraveného návrhu koncepce, obdržel krajský úřad od 
předkladatele koncepce dne 31. 7. 2020 a je k nahlédnutí v Informačním systému SEA. 
Vzhledem k tomu, že v případě této koncepce bylo dle § 10f, odst. 2 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí upuštěno od veřejného projednání, nebyly v procesu vzneseny 
připomínky na veřejném projednání a vypořádání tak obsahuje připomínky, vznesené ve 
lhůtě dle § 10f, odst. 6 citovaného zákona. 
 
 
Stručný popis posuzování: 
 
Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v rozsahu přílohy č. 9 k tomuto zákonu, která stanoví náležitosti vyhodnocení 
koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a dle požadavků na jeho 
rozsah a obsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení vydaného podle § 10d zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Strategie není v rozporu s relevantními cíli uvedených dokumentů, které mají vztah 
k životnímu prostředí a veřejnému zdraví. 
 
Proces posuzování vlivů Strategie probíhal formou ex-ante, tj. současně se vznikem 
samotné koncepce s průběžným zapracováním výstupů ze strategického posuzování vlivů 
na životní prostředí. Díky tomuto postupu byly veškeré možné významné potenciální 
negativní vlivy na životní prostředí a lokality soustavy Natura 2000 zachyceny a návrh 
koncepce byl upraven tak, aby složky životního prostředí a celistvost EVL, PO a jejich 
předměty ochrany nebyly významně negativně ovlivněny realizací koncepce. 
 
Hlavní část koncepce, tj. návrhová část, je předkládána v jedné variantě. Na základě 
provedených hodnocení lze konstatovat, že nebyly zjištěny takové negativní vlivy Strategie 
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by zakládaly potřebu navrhnout variantní řešení 
koncepce. Z uvedeného důvodu proto nebylo v rámci vyhodnocení SEA prováděno 
hodnocení a porovnávání více variant. 
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Pro potřeby posouzení vztahu koncepce k cílům ochrany životního prostředí bylo nezbytné 
stanovit tzv. referenční cíle ochrany životního prostředí (dále jen „referenční cíle“). Výše 
uvedeným způsobem bylo stanoveno 11 referenčních cílů, které jsou v rámci dané kapitoly 
dále charakterizovány. Stanovené referenční cíle, jež jsou uvedené v příslušných 
kapitolách vyhodnocení SEA, vychází z nadregionálních, národních a krajských koncepcí, 
tedy mimo jiné ze Státní politiky životního prostředí a řady strategických dokumentů 
v oblasti životního prostředí v České republice. Referenční cíle slouží nejen ke zjištění 
vazeb posuzované koncepce z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí, 
ale i k vyhodnocení souladu priorit, cílů a opatření stanovených v koncepci s cíli ochrany 
životního prostředí. Stanovení těchto zmiňovaných cílů zároveň napomáhá k vyhodnocení 
projektů obsažených v dané koncepci. 
 
Tzv. sada referenčních cílů Strategie: 
 
 
I. Zajištění požadované kvality ovzduší – snižování emisí škodlivin do ovzduší, 

především polétavého prachu pod úroveň platných limitů, včetně emisí z dopravy 
a lokálních topenišť. 

 
II. Snižování emisí skleníkových plynů a adaptace území, měst a volné krajiny na 

změnu klimatu – podpora energetických úspor, OZE, šetrnějších technologií 
a dalšího snižování emisí skleníkových plynů a podpora adaptace na změnu klimatu. 

 
III. Snižování zatížení obyvatel hlukem (především z dopravy). 
 
IV. Ochrana zdrojů povrchových a podzemních vod, podpora přirozené retenční funkce 

krajiny. 
 
V. Omezení záborů a degradace půdy, zamezování vodní a větrné eroze půdy – 

především ochrana před zábory zemědělské půdy, ochrana lesa, lesní půdy 
a pozemků před plošně většími zábory, ochrana před důsledky intenzivního 
hospodaření, přednostní využívání brownfields k nové výstavbě. 

 
VI. Omezení fragmentace krajiny, ochrana krajinného rázu, kulturního a přírodního 

dědictví. 
 
VII. Ochrana přírodních hodnot v území, zvyšování kvality přírodního prostředí – ochrana 

ohnisek biodiverzity. 
 
VIII. Aplikace prvků oběhového hospodářství s cílem prevence vzniku odpadů, snižování 

produkce odpadů, likvidace staré zátěže - zvyšování materiálového a energetického 
využití odpadů (zejména komunálních), omezování skládkování odpadů, likvidace 
staré zátěže (včetně skládek odpadů). 

 
IX. Zajištění zdravého a bezpečného prostředí – navazuje na referenční cíle 1 a 3, kdy 

znečištění ovzduší a hlukové znečištění patří mezi hlavní determinanty zdraví 
obyvatel. V rámci bezpečného prostředí chránit obyvatele před negativními účinky 
extrémních meteorologických jevů (povodně, vítr). 

 
X. Ochrana kulturního a přírodního dědictví. 
 
XI. Zajištění environmentálního vzdělávání a osvěty. 
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Zpracovatel hodnotí vliv všech strategických cílů a strategických projektů naplňujících 
dlouhodobé priority a prioritní oblasti a vlajkových projektů s potenciálně negativním vlivem 
na životní prostředí a veřejně zdraví jednak pomocí číselného vyhodnocení vůči všem 
stanoveným výše uvedeným referenčním cílům ochrany životního prostředí, tak 
i prostřednictvím slovního komentáře. V hodnotící části jsou všechny strategické cíle, 
strategické a vlajkové projekty v textové části stručně charakterizovány, je uvedeno 
hodnocení jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví pomocí textového hodnocení 
a v relevantních případech jsou doplněna doporučení zpracovatele pro snížení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví. Kromě strategických cílů, strategických projektů, které 
naplňují dlouhodobé priority a prioritní oblasti, a vlajkových projektů je slovně 
vyhodnocena také vize Strategie, včetně analytické a implementační části. 
 
Předložená koncepce obsahuje vizi, soustavu prioritních oblastí, priorit a cílů a na ně 
navazujících příkladových opatření. 7 prioritních oblastí je rozvedeno do 24 dlouhodobých 
priorit a ty následně do 71 střednědobých priorit (strategických cílů), které jsou popsané 
mimo jiné s výčtem příkladových opatření a aktivit. Uvedeny jsou rovněž 3 vlajkové 
projekty. 
 
Při hodnocení návrhové části koncepce na úrovni jednotlivých strategických cílů a návrhů 
strategických projektů byla použita stupnice významnosti zahrnující hodnoty (-2, -1, 0, +1, 
+2, ?), tedy od potenciálně významného negativního vlivu (-2) až po potenciálně 
významný pozitivní vliv (+2). V případě velmi obecného opatření, kdy nebylo možné 
stanovit přesnou hodnotu ovlivnění, byl uveden znak (?). Dále byl hodnocen rozsah vlivu, 
a to bodový, lokální, regionální, dále spolupůsobení vlivů, resp. hodnocení kumulativních 
a synergických vlivů a časový horizont působení těchto vlivů. 
 
V rámci hodnocení, kde byly identifikovány potenciální negativní vlivy na sledované složky 
životního prostředí či veřejného zdraví, jsou v tomto stanovisku navržena opatření 
k vyloučení, omezení, případně kompenzaci identifikovaných negativních vlivů (dále také 
jen „minimalizační opatření“). 
 
Dále bylo provedeno vyhodnocení očekávaných vlivů koncepce, respektive jejích 
jednotlivých částí zejména z hlediska jejich rozsahu a významnosti, včetně vlivů 
kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů. 
 
Jelikož příslušné orgány ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu 
státní správy Olomouc VIII a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště 
Olomoucko) nevyloučily významný vliv na předmět ochrany a celistvost lokalit soustavy 
Natura 2000, bylo zpracováno i tzv. naturové hodnocení, tj. hodnocení vlivů koncepce na 
EVL a PO soustavy Natura 2000 a na stav jejich ochrany podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Posouzení bylo zpracováno v souladu s „Metodikou hodnocení 
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“. Koncepce se zabývá výhradně územím 
Olomouckého kraje. Potenciálně dotčenými lokalitami soustavy Natura 2000 v rámci 
hodnocené koncepce jsou všechny EVL a PO na území Olomouckého kraje. Důvodem je 
celokrajský záběr hodnocené koncepce. Toto potvrzují také stanoviska dotčených orgánů 
ochrany přírody, která nevyloučila významný vliv. 
 
V rámci naturového hodnocení, provedeného na škále stupnice od -2 do +2, jsou 
tabulkově hodnoceny navržené strategické cíle. Při hodnocení byly brány v potaz také 
zdůvodnění strategických cílů, příklady opatření, aktivit a projektů. Koncepce je 
nejpodrobněji hodnocena do úrovně střednědobých priorit. Hodnocení jednotlivých priorit 



 

   7 

vychází zejména z popisu jejich náplně a příkladových projektů a aktivit, které jsou pro 
každou prioritu/cíl uvedeny. Řada cílů a opatření je obecného charakteru nebo nemá 
konkrétní územní dopad, proto nemohou mít vliv na soustavu Natura 2000. V případě, že 
byl identifikován negativní vliv (tj. -1, -2), jsou u daných priorit/cílů vyhodnoceny také 
podrobnější informace o konkrétnějších potenciálních vlivech. 
 
 
Závěry posuzování: 
 
Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byl návrh Strategie, jehož nedílnou součástí je 
vyhodnocení SEA, dále naturové vyhodnocení a vypořádání veškerých obdržených 
vyjádření, která jsou k nahlédnutí v Informačním systému SEA. 
 
U některých strategických cílů, strategických projektů a vlajkových projektů byla 
identifikována potenciální rizika nebo mírně negativní vlivy pro některé ze složek životního 
prostředí. S ohledem na charakter koncepce se může jednat o zábory půdního fondu např. 
z důvodu výstavby budov pro sociální a zdravotní služby a dalších objektů, dopravní 
infrastruktury (zejm. silniční, železniční), parkovišť, cyklostezek (a dalších liniových 
staveb), zařízení na energetické a materiálové využití odpadu a podobně, dále se může 
jednat o nové zdroje emisí do ovzduší a o zásahy do přírodně hodnotných lokalit, 
krajinného rázu, fragmentaci krajiny a zhoršení průchodnosti migračních tras (např. silniční 
infrastruktura a další dopravní stavby). Naopak některé intervence s sebou často nesou 
také pozitivní vliv např. v souvislosti s podporou adaptací na změnu klimatu (OZE, 
energetických úspor), zvýšení kvality ovzduší, snížení hlukového zatížení a pozitivního 
vlivu na zdraví obyvatel. 
 
Mezi těmito potenciálně negativními vlivy však nebyly identifikovány žádné významně 
negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto je hlavním nástrojem ochrany 
životního prostředí předcházení, omezování, snižování či kompenzace případných vlivů 
(vhodná lokalizace, technické provedení a podobně). V případě projektů, které vycházejí 
z oblastí podpory Strategie, se jedná o zajištění souladu jejich umisťování s platnou 
územně - plánovací dokumentací a v navazujících fázích jejich přípravy posouzení 
prostřednictvím EIA, naturového hodnocení, biologického hodnocení, nebo podle 
požadavků stavebního zákona, tam kde nejsou procedury dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, nebo zákona na ochranu přírody, relevantní. 
 
Z výše uvedených důvodů v této části tedy nejsou navrhována žádná opatření pro 
předcházení významných negativních vlivů na životní prostředí.  
 
Strategie také přináší řadu typových opatření, která jsou přímo zaměřena na zlepšení 
stavu životního prostředí a přímo nebo zprostředkovaně i na zlepšení veřejného zdraví. 
Jedná se především o následující potenciálně pozitivní vlivy: Snížení množství emisí 
znečišťujících látek do ovzduší; omezení hlukové zátěže především z automobilové 
dopravy; adaptační opatření sídel a krajiny – podpora OZE; snižování energetické 
náročnosti budov; adaptační opatření na budovách a ve veřejných prostorách; zadržování 
vody v krajině apod; veřejné zdraví – zejména zajištění sociálních a zdravotních služeb, 
jejich lepší dostupnosti a kvality; lepší socioekonomické situace; vzdělávání, bezpečnosti 
obyvatel; ochrana půdního fondu – předcházení záborů půdy využitím brownfields; 
zmenšení půdní degradace; agroenvironmentální opatření; obnova lesů; snížení 
fragmentace krajiny; udržitelné plánování a využívání krajiny; zachování atraktivity území; 
hospodaření s dešťovými vodami; zlepšení kvality povrchových a podzemních vod; 
předcházení vzniku odpadů; omezení skládkování, materiálové a energetické využití 
odpadů; sanace starých ekologických zátěží a regenerace brownfieldů; péče o kulturní 
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památky; environmentální vzdělávání, výchova a osvěta obyvatel, odborné veřejnosti 
i úředníků. 
 
V rámci hodnocení vlivů jednotlivých opatření na veřejné zdraví nebyly identifikovány 
žádné významnější negativní vlivy na veřejné zdraví. Naopak u řady strategických cílů, 
strategických projektů a vlajkových projektů se dají předpokládat kladné vlivy na veřejné 
zdraví a realizace opatření povede ke zlepšení podmínek a k ochraně veřejného zdraví, 
a to zejména díky podpoře lepší kvality životního prostředí, omezení hlukového znečištění, 
realizaci adaptačních opatření na dopady klimatických změn, které vedou ke zlepšení 
mikro i makroklimatických podmínek, dále díky podpoře v sociální oblasti (bezpečnost, 
zvyšování životní úrovně, lepší dostupnost a kvalita zdravotnických a sociálních zařízení 
a další). 
 
Řada strategických cílů a projektů bude potenciálně působit na životní prostředí pozitivně, 
a to především ty, které se věnují kombinovaným opatřením proti znečišťování ovzduší 
(např. SC C.1.2), adaptace krajiny a sídel na dopady změny klimatu (SC C.4.1, C.4.2, 
C.4.4) a další s obdobnou tématikou včetně např. zatraktivnění a zefektivnění přepravy, 
odvedení dopravy z měst (SC E.2.3, E.3.4. ad.). Dojde tak k pozitivním vlivům na lepší 
kvalitu ovzduší, snížení hlukového zatížení a k podpoře zdraví obyvatel, zvýšení retenční 
schopnosti krajiny a zlepšení kvality povrchových vod, apod. 
 
Celkově má v tomto ohledu široký záběr prioritní oblast C. Životní prostředí a technická 
infrastruktura. Zabývá se ochranou vodních zdrojů, snižováním emisí skleníkových plynů, 
sanacemi brownfields, protihlukovými opatřeními, zavedením cirkulární ekonomiky, 
ochranou přírodně cenných oblastí, podporou výsadby veřejné zeleně, ochranou 
biodiverzity, zmírňováním dopadů klimatické změny, zvyšováním retence vody v krajině, 
také podporou EVVO a zájmové činnosti. 
 
Kromě výše zmíněné prioritní oblasti bude mít pozitivní vliv na zdraví obyvatel také 
prioritní oblast B. Vzdělávání a zaměstnanost a D. Zdravotnictví a sociální služby (podpora 
vzdělanosti, tedy vyšší šance na kvalitní život, uplatnitelnost na trhu práce, lepší 
dostupnost a kvalita zdravotnické péče, podpora zdravého životního stylu, pokrytí celého 
území kraje sítí integrovaných výjezdových center složek IZS apod.). 
 
Dojde také k pozitivním vlivům na ochranu přírodního a kulturního dědictví (např. SC 
F.2.1, F.3.5). 
 
V rámci hodnocení koncepce nebyly zjištěny žádné přeshraniční vlivy. 
 
V rámci tzv. naturového hodnocení bylo zjištěno, že u některých opatření nelze vyloučit 
potenciální vliv na soustavu Natura 2000. Jedná se o opatření v oblasti dopravy, 
energetiky, péči o kulturněhistorické dědictví a cestovní ruch. U všech uvedených 
nepříznivých vlivů byl identifikován pouze mírný potenciálně negativní vliv. Na základě 
výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předložená koncepce ani jednotlivé cíle 
a opatření v ní uvedené nebudou mít významně negativní vliv na celistvost a předměty 
ochrany EVL a PO v rámci soustavy Natura 2000. Na základě posouzení byly přímo do 
koncepce zapracovány požadavky na zajištění ochrany lokalit soustavy Natura 2000 pro 
předcházení, minimalizaci a zmírňování potenciálně negativních vlivů. 
 
Nebyly identifikovány také žádné konkrétní negativní synergické a kumulativní vlivy na 
soustavu Natura 2000. Naopak některá opatření mohou mít pozitivní dopady. Patří k nim 
např. cíle v prioritní oblasti C zaměřené na adaptace na změny klimatu (C.4  Adaptace na 
dopady klimatické změny) a na podporu biodiverzity a ochranu přírody, zlepšení vodního 
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režimu v krajině, revitalizace vodních toků, ochranu ovzduší apod. (zejména C.5 – 
Ochrana přírody a péče o krajinu). Tyto vlivy mohou v optimálním případě působit na 
soustavu Natura 2000 synergicky a zlepšovat podmínky přírodního prostředí v jednotlivých 
evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech (např. současná podpora biodiverzity 
a zlepšení stavu vodního prostředí v EVL/PO). 
 
Koncepce Strategie obsahuje aspekty, podporující ochranu a zlepšování ŽP, veřejné 
zdraví a bezpečnost obyvatel. Některá opatření jsou organizačního, administrativního 
nebo koncepčního charakteru a není nutné je před jejich realizací posuzovat z hlediska 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Koncepce předpokládá také některé projekty 
stavebního charakteru, především budování objektů např. pro sociální a zdravotní služby 
a dalších objektů, dopravní infrastruktury (zejm. silniční, železniční), parkovišť, cyklostezek 
(a dalších liniových staveb) a dále zařízení na energetické a materiálové využití odpadu. 
U těchto záměrů bude s ohledem na jejich rozsah v rámci stanoveného zjišťovacího řízení 
prověřeno, zda je zde nutné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Z provedeného hodnocení vlivů koncepce vyplynulo, že koncepce nebude mít 
významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně bylo v rámci 
samostatného posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 konstatováno, že 
předložená koncepce ani jednotlivé cíle a opatření v ní uvedené nebudou mít 
významně negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000. V případě těch strategických 
cílů a projektů, které potenciálně negativní vlivy na životní prostředí mohou 
zakládat, jsou stanovena doporučení k minimalizaci vlivu na životní prostředí 
a veřejné zdraví (viz níže – požadavky a podmínky stanoviska). Konkrétní vlivy na 
životní prostředí budou záviset především na konkrétním provedení a způsobu 
jejich naplňování a budou vyhodnoceny prostřednictvím procedur hodnocení vlivů 
projektů na životní prostředí (EIA, naturové hodnocení, biologické hodnocení, 
požadavky stavebního řízení atd.). 
 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
orgán podle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě 
návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření 
k němu podaných a vyhodnocení vlivů koncepce na EVL a PO vydává postupem podle 
§ 10g tohoto zákona z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí: 
 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k návrhu koncepce 
 

„Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do 
roku 2030“ 

 
a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
následující požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady 
realizace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 
s výhledem do roku 2030 na životní prostředí a veřejné zdraví: 
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1)  Při výběru projektů k podpoře v rámci Strategie preferovat projekty s nejvyššími 
pozitivními přínosy a minimálními negativními vlivy z hlediska životního prostředí.  

 
 
2) Respektovat předměty ochrany zvláště chráněných území a zamezit antropogennímu 

tlaku na jejich území. Konkrétní projekty posoudit z hlediska jejich vlivu na přírodu 
a krajinu. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se očekávaly negativní vlivy 
(i zprostředkované) na ZCHÚ a soustavu Natura 2000, konzultovat s orgány ochrany 
přírody.  

  
 
3) U relevantních konkrétních projektů posoudit jejich vlivy na životní prostředí v rámci 

procesu EIA, případně biologického či naturového hodnocení.  
  
 
4) Podporu cestovního ruchu směrovat zejména mimo chráněná území s cílem 

rozmělnění intenzity návštěvnosti a její snížení zejména v cenných lokalitách. 
Provádět pravidelný průzkum návštěvnosti a použít jej jako podklad pro management 
turizmu. V případě podpory cestovního ruchu v již exponovaných přírodních 
atraktivitách zajistit ochranu přírodních hodnot v území. Jakékoliv zásahy, u nichž by 
nebylo možno vyloučit negativní zásahy nebo ovlivnění (i zprostředkované) ZCHÚ 
a chráněných území soustavy Natura 2000, konzultovat včas s orgány ochrany 
přírody.  

  
 
5) Podporu hromadných sportovních akcí směřovat mimo chráněná území, případně 

tyto akce konzultovat s dotčenými orgány ochrany přírody. V rámci pořádání akcí 
uplatňovat principy oběhového hospodářství a omezit vznik vyprodukovaných 
odpadů účastníky akcí.  

 
 
6) Dbát na ochranu zemědělské a lesní půdy, minimalizovat zábory půdního fondu 

především v I. a II. třídě ochrany ZPF, omezit fragmentaci krajiny, zachovávat 
krajinný ráz a migrační prostupnost území.  

 
 
7) Podporovat využívání hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy, 

podporovat bezpečnou cyklistickou a pěší dopravu. Kromě zvýšení 
konkurenceschopnosti hromadné, cyklistické a pěší dopravy zlepšováním podmínek 
pro jejich využívání (komfort, telematika, záchytná parkoviště a další), zvážit restrikci 
individuální automobilové dopravy prostřednictvím vytváření nízkoemisních zón, 
progresivních cen parkování a podobně.  

  
 
8) Pro výstavbu přednostně využívat plochy brownfields, případně výstavbu směřovat 

do ploch s nižší bonitou půdy. Upřednostňovat zahušťování zástavby (s ohledem na 
udržitelný rozvoj území) před zastavováním ve volné krajině.  

 
  
9) Umisťovat novou infrastrukturu s ohledem na chráněné části přírody a zachovat 

migrační prostupnost území. Doplňovat adaptační opatření na změnu klimatu jako 
součást výstavby (stínící prvky, retence vody, využití OZE, podpora ekologicky 
šetrnějších forem dopravy a podobně).  
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10) Využívat alternativní pohony (LPG, CNG, hybridy) pro obsluhu odlehlých a obtížně 

dostupných lokalit a podporovat rozvoj elektro a vodíkové mobility.  
  
 
11) Při výstavbě nových či regeneraci stávajících budov uplatňovat adaptační prvky 

(zelené fasády, střechy, využití šedých vod a podobně). V rámci modernizace budov 
preferovat energeticky úsporné instalace (například zateplení budov a jiné) a tím 
snižovat i vlivy na klima.  

  
 
12) Při výstavbě využívat principů cirkulárního stavitelství, tedy takových, kdy se budova 

po ukončení její životnosti či účelu stává materiálovou bankou pro další výstavbu.  
  
 
13) V případě sanování starých ekologických zátěží v rámci využití ploch brownfields 

postupovat striktně podle projektu sanačních prací a dbát pokynů ČIŽP.  
  
 
14) Pro nové zdroje OZE využívat tam, kde je to možné, plochy brownfields či budovy 

(s ohledem na památkové zóny apod.). Nové zdroje OZE umisťovat mimo ZCHÚ, 
EVL, PO a jejich ochranná pásma a respektovat požadavky orgánů ochrany přírody, 
mimo vysoce produkční půdy.  

  
 
15) Zasadit se o zachování nebo zajištění migrační prostupnosti pro zvláště chráněné 

a evropsky významné druhy (vodní díla, větrné elektrárny). Před umístěním nových 
zdrojů posoudit jejich vliv na krajinný ráz. Jakékoliv aktivity, u nichž by se očekávaly 
negativní zásahy nebo ovlivnění (i zprostředkované) ZCHÚ a soustavy Natura 2000 
konzultovat s orgány ochrany přírody. 

 
 
16)  Území po těžbě, zvláště pokud na nich již proběhla přirozená sukcese, může 

představovat mozaiku rozdílných biotopů se specializovanou florou a faunou, tyto se 
tak stávají ohnisky biodiverzity v území. Před započetím jakéhokoliv zásahu do 
území je tedy nutné provést také biologický průzkum. 

 
 
17) Předcházet vzniku odpadů a uplatňovat principy cirkulární ekonomiky (oběhového 

hospodářství). V rámci hierarchie nakládání s odpady u kategorie jiné využití odpadů 
přednostně podporovat kompostování a anaerobní rozklad u těch, u kterých je to 
z hlediska především environmentálních a zdravotních rizik možné.  

 
 
18) Pro zadržování vody v krajině vybírat přírodě blízká opatření a soustředit se na 

komplexní krajinářská řešení.  
 
 
19) U vodohospodářských opatření upřednostňovat přírodě bližší opatření (poldry 

a další) a jakékoliv další zásahy, u nichž by se eventuálně mohly očekávat negativní 
zásahy nebo ovlivnění (i zprostředkované) ZCHÚ a soustavy Natura 2000 



 

   12 

konzultovat s orgány ochrany přírody a podrobit je biologickému hodnocení, 
v případě možného zásahu do EVL a PO také naturovému hodnocení.  

 
 
20) Zajistit odborný a odpovědný výběr investic, pro které budou vytvářeny podmínky, 

s ohledem také na jejich vlivy na životní prostředí. Nevytvářet podmínky pro investice 
s malou přidanou hodnotou ani pro investice s potenciálně významnými negativními 
vlivy na životní prostředí. Dbát na případnou výstavbu přednostně na území 
brownfields, půdě s nízkou kvalitou a na ochranu krajinného rázu.  

 
 
21) Záměry, které znamenají realizaci nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, 

je nutno vždy zvažovat s ohledem na stávající stav imisních koncentrací ovzduší 
v území, kam má být umístěn. Při plánování nového stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší je nutno vždy pečlivě posoudit vhodnost jeho umístění 
i z hlediska možnosti ovlivnění nejbližší obytné zástavby emisemi z navrhovaného 
zdroje. Stejně tak je důležité dále podporovat opatření pro snižování emisí z lokálních 
topenišť.  

 
 
22) V průběhu revitalizace/regenerace území je nutno zajistit, že budou eliminovány 

nebo alespoň minimalizovány negativní dopady provádění prací na životní prostředí. 
Je potřeba zohlednit principy adaptace na klimatickou změnu a přizpůsobit jí 
regeneraci území.  

 
 
23) Celé území je nutné chápat jako území s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je 

nutné ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem zahájení výkopových 
prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a následně umožnit některé 
z oprávněných organizací provedení záchranného archeologického výzkumu. 
Obdobně je třeba postupovat, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, 
kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.  

 
 
24) Je nutné zabránit ohrožení kulturních památek. V případě výskytu archeologických 

nalezišť v dotčených lokalitách je nutné před zahájením zemních prací provést 
záchranný průzkum.  

 
 
25) Rozvíjet environmentální vědomí obyvatel, zejména v těch oblastech, které nejsou 

bez zapojení veřejnosti řešitelné (znečištění ovzduší z malých zdrojů, omezování 
vlivů dopravy na životní prostředí, nakládání s odpady, adaptace na změnu klimatu, 
ochrana přírody a další).  

 
 
Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na předměty ochrany a celistvost lokalit 
soustavy Natura 2000: 
 
 

1) Při výběru projektů k podpoře v rámci Strategie preferovat projekty s nejvyššími 
pozitivními přínosy a minimálními negativními vlivy z hlediska životního prostředí. 
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2) Větrné elektrárny doporučujeme lokalizovat mimo území VZCHÚ a MZCHÚ 
a lokalit soustavy Natura 2000, respektive území významných tahů ptactva. 

 
3) Při realizaci sítí vysokého napětí zajistit vhodným technickým provedením 

ochranu ptáků před úrazem/smrtí elektrickým proudem. 
 

4) Při rekonstrukci objektů zařazených mezi EVL (kostely, MŠ, KD, domov pro 
seniory) zajistit ochranu podmínek pro netopýry a vrápence. 

 
5) Do realizace adaptačních opatření v krajině nebo blízkosti naturových území 

vhodně integrovat do těchto záměrů také zlepšení podmínek pro předměty 
ochrany.  

  
6) Při realizaci protipovodňových opatření využít v naturových územích přírodě 

blízká protipovodňová opatření. 
 

7) Při řešení dopravních staveb postupovat v souladu s platnými Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje a územními plány obci. Vhodnou lokalizací 
minimalizovat zásahy do EVL, PO a MZCHÚ, problémové záměry řešit variantně. 
Současně zajistit u těchto staveb migrační prostupnost krajiny. 

 
8) Při lokalizaci nových cyklostezek/tras zohledňovat výskyt předmětů ochrany 

soustavy Natura 2000 a spolupracovat s příslušnými orgány ochrany přírody. 
 

9) Při rozvoji cestovního ruchu ve vazbě na přírodně hodnotná území spolupracovat 
s orgány ochrany přírody. 

 
10) Při přípravě projektu „Rekonstrukce a využití objektů, VI. a VII. etapa – Zámek 

Čechy pod Košířem“ zajistit podmínky ochrany pro kolonii vrápence malého. 
 
 
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení 
a nelze se proti němu odvolat. 
 
 
Krajský úřad upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat dle § 10g 
odst. 4 až odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předkladatel 
koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 
obdržených vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu Strategie, tak i k jejímu 
vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci. Dále zpracuje odůvodnění podle 
ustanovení § 10g odst. 4 věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
resp. prohlášení dle § 10g odst. 5 citovaného zákona a též jej zveřejní. O zveřejnění 
prohlášení je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, 
dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky. 
 
Krajský úřad dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor 
vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti 
plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí o zajištění zveřejnění stanoviska na své úřední 
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 
 
Zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky 
o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska. Toto vyrozumění zasílejte 
elektronicky na e-mailovou adresu: m.zeidlerova@olkraj.cz. 
 
Do stanoviska lze nahlédnout na internetové adrese krajského úřadu www.olkraj.cz 
a v Informačním systému SEA na internetových stránkách CENIA 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce OLK021K. 
 
 
  
 
 
 
Otisk úředního razítka   Vladimíra Kresáč Kubišová 

zástupce vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství 
                                          Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová 
 
 
 
 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce
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Rozdělovník k č.j.: KUOK 86713/2020 
 
Předkladatel koncepce 
 
Olomoucký kraj 
Jeremenkova 40a 
779 00 Olomouc 
 
Zpracovatel oznámení 
 
RADDIT consulting s.r.o. 
Fojtská 574 
739 24 Krmelín 

 

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 
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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 strategického rozvoje kraje 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
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 
 
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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