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

Kraj: Olomoucký

Předkladatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Charakter koncepce:
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do roku
2030 je základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje, který má vytyčit zásadní
směry rozvoje území na období 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
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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, jež je teprve v počátcích, vychází přímo z analytické části. Součástí
návrhové části bude komplexní množství témat (ekonomika; lidé a služby; volný čas;
doprava a technická infrastruktura; životní prostředí a udržitelný rozvoj a rozvoj území,
apod.). Součástí návrhové části bude také popis vazeb na kohezní politiku 2021 – 2027
a na územně plánovací dokumentaci kraje a současně popis implementační, řídící
a organizační struktury pro realizaci strategie.
Implementační část bude představovat sběr projektů a nastavení způsobu jejich realizace
prostřednictvím budoucích akčních plánů a návrh strategického řízení.
Průběh zjišťovacího řízení:
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“.
Zjišťovací řízení 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.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad obdržel vyjádření k oznámení koncepce v zákonné lhůtě celkem od
3 subjektů, přičemž vyjádření byla bez zásadních připomínek. Požadavek na aplikaci
procesu SEA nebyl vznesen v žádném z doručených vyjádření. Připomínky týkající se
obsahu a rozsahu posouzení byly použity jako podklad pro vydání tohoto závěru
zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli, resp. jeho
oprávněnému zástupci, k vypořádání. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení
koncepce uplynula dne 1. 4. 2020.
V uvedené lhůtě krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:
- Oddělení ochrany přírody, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a lesního
hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého
kraje;
- Statutárního
města
Přerova
–
podáním
ze
dne
30. 3. 2020,
č. j.:
MMPr/067838/2020/STAV/ZP/Ča;
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- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – územního
pracoviště Olomouc (dále jen „KHS Olomouc“) – podáním ze dne 31. 3. 2020, č. j.:
KHSOC/08510/2020/OC/HOK;
- Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého –
podáním ze dne 1. 4. 2020, zn.: SBS 10000/2020/OBÚ-05.
Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
- Oddělení lesnictví – bez připomínek
- Orgán odpadového hospodářství – bez připomínek
- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Vzhledem k obecnému charakteru předložené koncepce nelze konkrétně predikovat
a hodnotit dopady na zemědělský půdní fond (ZPF) v rámci Olomouckého kraje.
Na základě dosavadních poznatků z praxe (např. územní plánování) však lze konstatovat,
že realizace vesměs všech rozvojových záměrů představuje úbytek ZPF, což je ostatně
v koncepci zmíněno.
- Orgán ochrany přírody
Stanovisko s vyloučením významného vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 200 bylo
vydáno samostatně pod č.j. KUOK 21063/2020 ze dne 7. 2. 2020.
Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského úřadu
Olomouckého kraje nejsou předmětnou koncepcí dotčeny.
Odůvodnění: Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, nevyplývá negativní
dotčení zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, které jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu.
- Oddělení vodního hospodářství
Ve druhém plánovacím období byla v reakci na připomínky Evropské komise k transpozici
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, provedena úprava stávající
legislativy (novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., včetně transpozice směrnice
2006/118/ES, o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu,
a směrnice 2008/105/ES, o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky),
kterou byla stanovena i nová struktura pro aktualizaci plánů povodí.
Proto do části „Vazba prioritní oblasti C na relevantní dokumenty“ (podle platnosti
v příslušném období) navrhujeme doplnit:
V části „Nadnárodní a národní:
- Národní plán povodí Dunaje
- Národní plán povodí Odry
- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
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- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
V části „Krajské“ navrhujeme vypustit:
Plán oblastí povodí Moravy, Dyje a Odry na území OK (plány platily na 1. plánovací
období a již byly nahrazeny v 2. plánovacím období Plány dílčích povodí - viz níže), které
navrhujeme do této části doplnit:
- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
- Plán dílčího povodí Dyje
- Plán dílčího povodí Horní Odry
- Orgán ochrany ovzduší
Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů sděluje,
že k předmětnému dokumentu nemá zásadní připomínky, doporučuje však ověřit
(projednat s Českým hydrometeorologickým ústavem) data o emisích, uvedená
v Tabulce č. 4 na straně 29. Údaje o celkových součtových emisích, uvedené v tabulce,
neodpovídají skutečnému součtu emisí za jednotlivé typy zdrojů.
Příklady: Rok 2017

- emise TZL všechny zdroje:
3 047,38 t
- emise vyjmenované zdroje:
434,31 t
- emise nevyjmenované zdroje: 2 408,88 t
- emise mobilní zdroje:
334,82 t
- skutečný součet:
3 178,01 t

Rok 2017

- emise VOC všechny zdroje: 14 019,09 t
- emise vyjmenované zdroje:
1 074,08 t
- emise nevyjmenované zdroje: 10 406,77 t
- emise mobilní zdroje:
747,72 t
- skutečný součet:
12 228,57 t

V prvním případě je skutečný součet vyšší než uvedené celkové emise za všechny zdroje,
naopak v druhém případě je skutečný součet výrazně nižší než uvedené celkové emise
za všechny zdroje.
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu nepožaduje další posuzování v režimu SEA,
výše uvedené je však nezbytné vysvětlit, případně tabulku opravit.
Statutární město Přerov
Po prostudování Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027
požaduje, aby u výčtu národních kulturních památek byla doplněna bližší specifikace
památek, zejména pak jejich lokalizace (město).
Závěr: Dále bez připomínek.
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KHS Olomouc (zestručněno)
Orgán ochrany veřejného zdraví nemá zásadní připomínky, nicméně doporučuje:
Krajskému úřadu Olomouckého kraje se doporučuje zpracování aktualizované hlukové
mapy posuzující aktuální stav hlukového zatížení dopravou na komunikacích v majetku
Olomouckého kraje.
V kapitole hluk zpracovatel uvádí:
Nejvýznamnějším zdrojem hluku v Olomouckém kraji je doprava. Zatížení obyvatel
vysokou hladinou hluku je největší v zástavbě podél hlavních dopravních tahů. Klíčovými
komunikacemi pro kraj jsou dálnice D1, D35, D45, D48 a silnice I. třídy I/35, I/44, I/46, I/47,
I/48 a I/55. V kraji je také poměrně hustá síť silnic II. a III. třídy. Dopravní zatížení těchto
komunikací se významně liší podle důležitosti příslušné komunikace.
Na základě výsledků Strategické hlukové mapy Olomouckého kraje a aglomerace
Olomouc bylo vytipováno celkem 13 kritických míst s prioritou I.3 pro jejich řešení:
- Hranice – I/35 průtah městem
- Přerov – I/55 průtah městem
- Přerov – I/55 průtah městem
- Olomouc – I/35 průtah městem
- Přerov – I/55 průtah městem
- Olomouc – I/35 ul. Velkomoravská
- Hranice – I/47 ul. Olomoucká
- Olomouc – I/46 ul. Brněnská
- Olomouc – I/35; I/46; I/55 průtah městem
- Osek nad Bečvou – I/47 průtah obcí
- Kokory – I/55 průtah obcí
- Olomouc – I/46 ul. Chválkovická
- Šumperk – I/11 ul. Jesenická (viz Obr. 18)
Hlavním problémem hlukové zátěže je vedení hlavních komunikací zastavěným územím
v blízkosti hromadné bytové zástavby. Nejkritičtější místa jsou budovy v bezprostřední
blízkosti komunikací vzhledem k nejvyšším hodnotám hluku na fasádách těchto domů
a vícepodlažní domy rovnoběžné s komunikacemi, kde se nachází velké množství lidí
vystavené vyšším hladinám hluku.
K uvedené problematice hluku KHS konstatuje, že všechny vytipované komunikace
jsou komunikacemi I. třídy, kde je majitelem Česká republika a správcem Ředitelství
silnic a dálnic ČR. Správcem těchto komunikací jsou na zatížených objektech
dlouhodobě prováděna protihluková opatření, jejichž účinnost je vždy KHS
doložena měřením hluku. KHS hodnotí tato opatření jako účinná. Postup Ředitelství
silnic a dálnic ČR je zcela a plně v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 258/2000
Sb. KHS má za to, že Olomoucký kraj by se v rámci své koncepce měl zabývat také
komunikacemi, které jsou v jeho správě (viz výše uvedené doporučení).
V tabulce problémových okruhů v závěru dokumentu – Hluková zátěž obyvatelstva je
uvedeno, citace „Hlukové zatížení obyvatel především v okolí intenzivně zatížených
komunikací silniční dopravou - Předpoklad realizace protihlukových opatření - Negativní
vliv na oblast hluku není očekáván.“ KHS uvádí, že vyhodnocení dopadu jakýchkoli
záměrů na veřejné zdraví z pohledu hluku je možné pouze na základě zpracování
akustických studií uvažovaných konkrétních záměrů a přímých měření hluku
5

v denní a noční době v chráněných venkovních prostorách staveb event.
chráněných venkovních prostorách. Tato objektivizace je však možná až při
posuzování konkrétního záměru v řízení EIA či v řízeních dle stavebního zákona.
KHS výše citovaný text považuje pouze za názor zpracovatele dokumentu, který
tímto dokumentem nebyl relevantně doložen, neboť se jedná o ryze teoretický
dokument neposuzující jednotlivé záměry.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, je při posuzování předmětné
problematiky v rámci zjišťovacího řízení nezbytné přijmout taková strategická rozvojová
řešení, která jsou z hlediska zabezpečení ochrany a využití nerostného bohatství
nejvýhodnější.
Závěr: Bez připomínek.
Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení jsou k nahlédnutí na
krajském
úřadě
nebo
v Informačním
systému
SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), pod kódem koncepce OLK021K.
Závěr:
Na podkladě zhodnocení obsahu oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených,
s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění koncepce provedl krajský úřad v rámci
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací
řízení ve smyslu ustanovení § 10d tohoto zákona a konstatuje, že
bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce
„Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do
roku 2030“
na životní prostředí a veřejné zdraví dle 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.
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do roku
2030 je koncepcí, naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, kdy současně orgán ochrany přírody nevyloučil 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,
přičemž rozsah a obsah vyhodnocení je uveden následně.
Předložená koncepce zahrnuje pouze analytickou část a její návrhová část je pouze
v přípravě. Ačkoli oznámení koncepce neobsahuje konkrétní investiční projekty, které by
měly územní průmět, mohou být s naplňováním koncepce, především z pohledu ochrany
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EVL a PO a dalších hodnotných částí krajiny, spojena určitá rizika související
s navrhovanými investicemi do dopravy, technické infrastruktury, rozvoje území či volného
času. Mohlo by tak dojít k plošné aplikaci nežádoucích postupů v krajině. Z tohoto hlediska
může koncepce trvale či nevratně ovlivnit životní prostředí v dotčeném území.
Vzhledem k důležitosti a zranitelnosti oblasti, která by mohla být zasažena, se jedná
o koncepci, u níž příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem dle ustanovení § 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“) nevyloučil významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost EVL a PO.
Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv na životní
prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení je nutno zpracovat v rámci základních zákonných požadavků daných
zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí
s přihlédnutím k došlým vyjádřením ke koncepci, ale také se zaměřením na další aspekty,
zejména:
-

Uvést do souladu údaje o celkovém součtu emisí uvedené v tabulce č. 4 na str. 29
v oznámení koncepce.

-

Z hlediska vodního hospodářství uvést do souladu část „Vazba prioritní oblasti C na
relevantní dokumenty“ v oznámení koncepce, a to dle stávající legislativy.

-

Doplnit u výčtu národních kulturních památek bližší specifikace památek, zejména
pak jejich lokalizace (město) a uvést úplný výčet městských a vesnických
památkových zón.

-

Veškeré cíle, opatření a aktivity navrhované koncepcí je nutné vyhodnotit z hlediska
jejich potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Při případném návrhu
konkrétních investičních záměrů je třeba doporučit takovou lokalitu v dotčeném
území, která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění s ohledem na limity
využití území.

-

Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit ochranu přírody
a krajiny a ochranu veřejného zdraví.

- V případě, že budou v návrhu koncepce uvedeny či lokalizovány konkrétní investiční
záměry, požadujeme vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví,
a to včetně synergických a kumulativních vlivů. Dále vyhodnotit, zda a jak je
zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení dotčeného území a přírodní
hodnoty krajiny.
-

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 náležitě vypořádat a akceptovaná
vyjádření zapracovat do návrhu koncepce a vyhodnocení SEA.

Jelikož orgán ochrany přírody (AOPK – Správa CHKO Litovelské Pomoraví) svým
stanoviskem ze dne 7. 2. 2020 pod č.j.: 0252/OM/2020 dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na území EVL a PO, podléhá tato koncepce
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hodnocení důsledků na EVL nebo PO podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území EVL nebo PO. Dále je
nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména připomínky příslušného orgánu ochrany
přírody, týkající se požadovaného stupně rozpracování předkládané koncepce v kontextu
s potenciálně rizikovými oblastmi, na které se koncepce zaměřuje (Doprava a technická
infrastruktura, Ekonomika, Volný čas, Rozvoj území, apod.).
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.
Závěry z hodnocení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a případná zmírňující
opatření z něj vzešlá musí být reflektovány v závěrech vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků a existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet vyhotovení
návrhu koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
a to 1 ks v tištěné podobě a 1 ks v elektronické podobě.
Vyhodnocení zhotoví osoba oprávněná ke zpracování vyhodnocení (posuzovatel) podle
§ 19 citovaného zákona. Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování
vyhodnocení 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 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na své
úřední desce. 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@olkraj.cz.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetu na adrese Krajského úřadu
Olomouckého kraje na www.olkraj.cz, ve složce úřední deska, životní prostředí
a zemědělství – posuzování vlivů EIA - SEA a v Informačním systému SEA na
internetových stránkách CENIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod
kódem koncepce OLK021K.

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 39878/2020
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 Zábřeh
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
Statutární město Přerov
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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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Přílohy: obdrží předkladatel
1. kopie vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje
2. kopie vyjádření statutárního města Přerova
3. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci
4. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého
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