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Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

Č.J.: KUOK 78872/2020                                                        V Olomouci dne 13. 7. 2020 
Sp. Zn.: KÚOK/75584/2020/OŽPZ/7149 
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová 
Tel.: 585 508 624 
Datová schránka: qiabfmf 
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz 

              
 

                            Dle rozdělovníku 

 
Počet listů: 4                                   
Počet příloh: 10     
Počet stran příloh: 81       
 
 
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 
„Strategie Olomouckého kraje o vodě“. 
 
 
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 
3. 7. 2020 oznámení koncepce „Strategie Olomouckého kraje o vodě“, předkladatelem 
koncepce je Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, 
zastoupený na základě plné moci společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 
760 01 Zlín, IČ 03581853. 
 
 
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí zasíláme kopii oznámení koncepce Strategie Olomouckého kraje o vodě“ 
(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. 
 
 
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 OLK022K. 
 
 
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: 
 
Hlavním cílem koncepce „Strategie Olomouckého kraje o vodě“ je komplexně definovat 
základní postoje Olomouckého kraje v oblasti hospodaření s vodou (se všemi druhy vody) 
a definovat prioritní oblasti přispívajících projektů (s dílčím vytipováním konkrétních 
projektů, opatření koncepčních, podpůrných, motivačních apod. v kategorizaci navržené 
vodní politikou) a definování jasné a směrné strategie Olomouckého kraje k dalšímu 
postupu, kdy bude moci objektivně a efektivně přistupovat např. k obnovovaným či novým 
vodním dílům, ekologickým dopadům čištění/znečištění vod, ztrátám při dopravě pitné 
vody, využití dešťových vod, povodňové ochraně a zadržování vody v krajině. Oznámení 
koncepce obsahuje pouze analytickou část, až následně budou navržena a realizována 
konkrétní opatření vyplývající z návrhové části strategie. 
 
 
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.  
 
 
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. 
 
 
Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle ustanovení 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
podle nichž nelze vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty 
ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, 
tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, měly by být 
ve vyjádření uvedeny požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení, resp. 
upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě), návrh na 
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případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké 
limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak by měla 
realizace lokalitě prospět). 
 
 
 
 
 
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 vč. příloh (datovou zprávou) 
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Rozdělovník k č.j.: KUOK 78872/2020 
 
Předkladatel koncepce 
 
Olomoucký kraj 
Jeremenkova 40a 
779 00 Olomouc 
 
Zpracovatel oznámení 
 
ENVIprojekt CZECH s.r.o. 
Na Požáře 144 
760 01 Zlín 

 

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 
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Statutární město Prostějov 
nám. T. G. Masaryka 130/14 
796 01 Prostějov 
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 

 
Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 11 
602 00 Brno 
 
Povodí Odry, s.p. 
Varenská 49 
702 00 Ostrava 
 
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 
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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 

 
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 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4 
128 00 Praha 
 
Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 
 
Český báňský úřad 
Kozí 748/4 
P. O. BOX 140 
110 01 Praha 1 - Staré Město 
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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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