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A.

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

•

Název organizace:
Statutární město Olomouc

•

IČ, bylo-li přiděleno
00299308

•

Sídlo (bydliště) a kontakty

Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 513 111, E-mail: podatelna@olomouc.eu
www.olomouc.eu
•

Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele

Ing. Jiří Fišer
vedoucí odboru Informatiky a SMART City
Kontakt:
Magistrát města Olomouce
Odbor Informatiky a SMART City
Hynaisova 10, Kancelář: 5/509
Tel.: +420 588 488 415| mobil: +420 602 708 347
E-mail: jiri.fiser@olomouc.eu
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B.

ÚDAJE O KONCEPCI

B.1

NÁZEV

Plán pro chytrou Olomouc
B.2

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)

Chytré město (z EN terminologie „Smart City“) je město, které usiluje o maximální kvalitu života obyvatel
s minimální spotřebou zdrojů pomocí využití moderních technologií, organizačních inovací
a propojením/sdílením infrastruktury především v oblasti energetiky, dopravy, či komunikace. Základní rysy
chytrého města jsou:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

přispívá k udržitelnosti a ke kvalitě života
je založené na inovacích
vychází z vize
zapojuje obyvatele
integruje funkce města
plánuje na základě odborných podkladů a skutečných dat
je odolné vůči šokům (výpadky sítí, ekonomické výkyvy).

Plán pro chytrou Olomouc je strategický dokument, který analyzuje vymezené území, popisuje jeho
konkrétní problémy a potřeby a následně stanovuje cíle a opatření pro oblast „Chytrého“ města, které
budou naplněny realizací konkrétních projektů.
Dokument bude členěn na Analytickou část, Návrhovou část a Implementační část.
B.3

CHARAKTER

Dokument Plán pro chytrou Olomouc lze charakterizovat jako strategický dokument, který analyzuje
vymezené území z hlediska problémů a potenciálu SMART technologií a následně stanovuje cíle a opatření
pro oblast „Chytrého“ města, které budou naplněny realizací konkrétních projektů.
Jedná se o standardní koncepční dokument města Olomouce, který bude dále podkladem pro realizaci
a čerpání finančních prostředků na projekty a aktivity v něm uvedené.
B.4

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ

Rada města Olomouce (RMO) ve svém programovém prohlášení označila oblast chytrého města jako jednu
ze svých priorit pro období 2018-2022. Konkrétně jsou pak v rámci priority č. 8 Programového prohlášení
uvedena následující témata:
•
•
•
•

vytváření a naplňování koncepce Smart City průřezově ve všech oblastech správy, provozu a investic
města
integrace aplikací pro správu města a dostupnější komunikaci s občany
modernizace a rozšiřování informačních systémů, zlepšování komfortu a nabídky služeb pro občany
rozvoj elektromobility
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•
•

systematické budování infrastruktury pro chytré město
digitalizace a dostupnost otevřených dat.

Statutární město Olomouc má také schválený Strategický plán rozvoje města Olomouc 2017-2023. Některé
prvky konceptu chytrého města jsou již v tomto strategickém plánu navrženy (i když explicitně neodkazují
na koncept chytrého města). Realizace Plánu pro chytrou Olomouc tak současně přispívá také
k rozpracování a k naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouc.
B.5

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ

Koncepce se bude skládat z těchto částí:
•
•
•

Analytická část
Návrhová část
Implementační část

Níže jsou popsány klíčové etapy tvorby koncepce, které by měly vést k vytvoření finálního výstupu.

B.6

•

Analytická část - sestává z analýzy současného stavu konceptu chytrého města v působnosti SMOl.
Současný stav města je porovnán se srovnatelnými městy v ČR i zahraničí. Dále jsou analyzovány
strategické dokumenty a jejich vztah k připravovanému Plánu.
Analyzovány jsou dále příklady dobré praxe, a to jak na území města, tak ve městech v rámci ČR
a zahraničí. Hlavní poznatky z analytické části jsou shrnuty ve SWOT analýze.

•

Návrhová část - bude založena na východiscích z části analytické a budou v ní definovány konkrétní
cíle a opatření. Konkrétní cíle a opatření budou podrobněji rozpracovány do tzv. "projektových fiší",
které mohou být následně v průběhu implementace strategie využity pro bližší rozpracování do
podoby dotačních žádostí.

•

Implementační část - bude připravována kontinuálně po celou dobu přípravy strategie - např.
monitorovací indikátory, způsob implementace cílů z návrhové části apod. Implementační část
strategie bude obsahovat jasně stanovené procesy, které povedou k efektivnímu naplňování cílů
vytyčených v návrhové části a k jejich pravidelné kontrole. Popsány budou také postupy pro
aktualizaci Strategie, která bude „živým dokumentem“ (bude ji nutné pravidelně aktualizovat kvůli
dynamickému technickému rozvoji).
HLAVNÍ CÍLE

Cílem Plánu pro chytrou Olomouc je popsat aktuální stav problematiky “chytrého města“ v prostředí
SMOl/MMOl a na základě této analýzy pak navrhnout opatření pro rozvoj Olomouce jako chytrého města.
V současné době je dokončena Analytická část a je zpracována pracovní verze Návrhové části. Návrhová
část obsahuje vizi, cíle a opatření.
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B.6.1

Vize chytré Olomouce

Město Olomouc je v roce 2027 známé pro svou podporu lokálních inovací, strategické řízení agend města
na základě dat a otevřenou komunikaci s občany. Cíle digitální a zelené strategie jsou součástí každé veřejné
investice. Pracovníci města, firem či občané umějí používat digitální nástroje, které usnadňují život ve
městě. Občané se aktivně zapojují do rozvojových plánů města a přispívají svými poznatky
k promyšlenějším investicím. Město publikuje data o své činnosti a ze svých systémů standardně jako
otevřená (tzv. by design). Město podporuje a rozvíjí místní inovační ekosystém a je úspěšné v získávání
evropských projektů.
Magistrát podporuje a postupně zavádí elektronickou komunikaci a dlouhodobě snižuje papírovou
náročnost na administrativu. Chytrá správa Olomouci přináší úsporu času, a to jak občanům, kteří
s magistrátem komunikují, tak i pracovníkům magistrátu města Olomouce, kteří pro občany pracují.
Zaměstnanci magistrátu tak mají ve výsledku více času na kreativní práci při rozvoji města. Olomouc je
otevřeným městem. Naslouchá přáním a potřebám občanů a jejich návrhy, nápady a připomínky se snaží
realizovat, pokud jsou proveditelné. Participace občanské společnosti na chodu města je podporována jak
v on-line prostředí, tak při veřejných setkáních a projednáváních.
Olomouc je městem krátkých vzdáleností. Základní občanská vybavenost je díky kompaktnosti a rovinatosti
města jednoduše dosažitelná pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Občané jsou motivováni k využívání
trvale udržitelné a aktivní dopravy, její význam tak trvale roste. Bezpečnost cyklistické a pěší dopravy je
zajišťována kvalitní dopravní infrastrukturou, která je realizována v souladu s Plánem udržitelné městské
mobility.
Město nakládá efektivně s energiemi, vodou, a dalšími zdroji. Město podporuje zavádění nových nápadů
a trendů uvnitř i vně magistrátu. Olomouc neustále snižuje svou energetickou náročnost a díky datům,
která získává z měření spotřeby energií ve svých budovách má přehled o tom, kde a kolik může dále šetřit.
Město se aktivně podílí na adaptaci veřejného prostoru na změny klimatu, systematicky zavádí prvky
modrozelené infrastruktury a jde svým obyvatelům i dalším subjektům na svém území příkladem. Město
zajišťuje trvale efektivní odpadové hospodářství, podporuje cirkulární ekonomiku a prakticky neskládkuje.
Olomouc systémově spolupracuje s veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem. Město podporuje
kreativitu a inovace, které na území města vznikají. Zároveň město podporuje zavedení vnitřního
inovačního managementu MMOl a městských organizací. Město podporuje kreativitu na úrovni základních
a mateřských škol.
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B.6.2

Strategické cíle a opatření

Na vizi navazuje soustava strategických cílů a na ně navazujících opatření. Tato struktura cílů a opatření je
znázorněna zde.
Tab. č. 1: Struktura strategických cílů a opatření
Strategický cíl
Cíl 1 Datově vedená správa města

Opatření
1.1. Vybudování vnitřního systému pro práci s daty SMOl
1.2. Rozvoj portálu otevřených dat vč. jeho institucionálního zakotvení (Rozvoj
datového portálu)
1.3. Zavedení energetického managementu
1.4. Systematické využití dat z oblasti dopravy

Cíl 2 Samospráva otevřená
občanům

2.1. Rozvoj nástrojů participace obyvatel
2.2. Elektronizace vnitřních agend MMOl
2.3. Elektronizace plateb občanů
2.4. Vytvoření portálu občana

Cíl 3 Efektivní nakládání se zdroji

3.1. Nastavení systému sdílení infrastruktury v rámci MMOl a městských
organizací
3.2. Využívání bez-emisní a nízko-emisní dopravy v rámci SMOl
3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use odpadů
3.4. Efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech města
3.5. Zřízení motivačních programů pro efektivní využívání zdrojů

Cíl 4 Olomouc – město otevřené
inovacím

4.1. Zavedení systému inovačního managementu
4.2. Prezentace města jako inovačního/VaV centra regionu
4.3. Podpora kreativity a spolupráce na úrovni ZŠ a MŠ

Opatření jsou dále podrobněji rozepsána včetně uvedení popisu opatření a hlavních aktivit a dalších údajů,
jako jsou cílová skupina, vazba na strategické dokumenty, vazby na další cíle Plánu, projektové fiche,
správce opatření, administrátor opatření, předpokládaní realizátoři, partneři a monitorovací indikátory. Pro
potřeby procesu SEA je důležitý zejména popis opatření.
B.7

PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ

Vzhledem k charakteru dokumentu bude koncepce zpracována pouze v jedné variantě. Nicméně je třeba
doplnit, že projekty, které budou vycházet z koncepce, budou moci být následně zpracovávány v různých
variantách.
B.8

MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ ZDROJE
APOD.

Plán pro chytrou Olomouc bude základním koncepčním dokumentem pro naplňování těchto strategických
cílů (viz výše):
•

Cíl 1 Datově vedená správa města
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•
•
•

Cíl 2 Samospráva otevřená občanům
Cíl 3 Efektivní nakládání se zdroji
Cíl 4 Olomouc – město otevřené inovacím

Na základě Koncepce budou realizovány projekty naplňující stanovené cíle a opatření. Míra, v jaké
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním
podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je komentována zde:
•

•

•

B.9

umístění záměrů – část z předpokládaných opatření bude administrativního, organizačního či
technického charakteru bez územního průmětu. Opatření v koncepci nebudou generovat nové
objekty nebo stavby, tj. zcela nové záměry s územním průmětem. Budou sloužit k efektivnějšímu
řízení a zvyšování efektivity již stávajících zařízení, objektů a systémů, tj. např. v oblasti řízení
dopravy, energetiky, nakládání s odpady a veřejných prostranství.
povaha a velikost záměrů – koncepce nebude připravovat nové záměry a stavby s územním
průmětem, ale bude směřovat k efektivnějšímu řízení a úpravám již stávajících objektů, zařízení
a systémů. Koncepce bude v některých případech specifikovat povahu záměrů – to platí např.
u Opatření 3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use odpadů u připravovaného
Odpadového centra Chválkovice.
provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nejsou s ohledem na zaměření
a podrobnost koncepce uvedeny. Koncepce by měla podpořit efektivnější nakládání se stávajícími
zdroji, tj. např. zlepšit řízení dopravy, zefektivnit nakládání s energiemi primárně u veřejných
objektů a zlepšit plánování a řízení v oblasti životního prostředí (např. v rámci odpadového
hospodářství).
VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY

Koncepce bude navazovat svým zaměřením na další strategické a koncepční dokumenty na celostátní,
krajské a místní úrovni. Ty budou využity jednak jako zdroj vstupních informací pro zpracování analytické
části a dále jako podklad pro stanovení některých cílů a opatření v návrhové části. Tímto bude rovněž
zajištěn soulad s těmito dokumenty.
Seznam těchto koncepčních dokumentů, který má k Plánu pro chytrou Olomouc vztah, je uveden zde:
Strategie města Olomouce:
•
•
•
•
•
•
•

Strategický plán rozvoje města Olomouc 2017-2023
Plán udržitelné městské mobility Olomouc (PUMMO)
Územní plán Olomouc
Komunikační strategie města Olomouce
Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
Koncepce vodního hospodářství města Olomouc
Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouc

Koncepce Olomouckého kraje
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•
•
•
•
•

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku 2030
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje
RIS3 strategie Olomouckého kraje
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje / Aktualizace 2015-2040

Strategie na úrovni ČR:
•
•
•
•
•
•

Inovační strategie České republiky 2019–2030
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+
Politika ochrany klimatu v ČR
Státní energetická koncepce České republiky (2015)
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu
Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

Níže je tabulkovou formou provedeno vyhodnocení vztahu Plánu pro chytrou Olomouc k výše uvedeným
koncepcím, které se vztahují k zájmovému území, předmětu řešení posuzované koncepce a způsobu
zapracování cílů ochrany životního prostředí. Hodnocení je provedeno pomocí stupnice uvedené
v následující tabulce, která byla převzata z Metodického doporučení pro posuzování vlivů obecných
koncepcí na životní prostředí (Věstník MŽP č. 1/2019).
Tab. č. 2: Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím – metodické vyjádření
Intenzita
vztahu

3

2

1

0

Popis vztahu

Odůvodnění vztahu

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s konkrétně
velmi silný (přímý) definovaným nárokem na změnu využití území, které se přímo promítají do
vztah
posuzované koncepce, jejich zahrnutí je nezbytnou podmínkou vyplývající z
přijatého strategického dokumentu.
Strategický dokument bez konkrétně definovaných nároků na promítnutí do
předkládaného dokumentu. Do předkládané koncepce se promítají ve formě priorit,
silný (přímý) vztah
požadavků nebo podmínek (verbální výroky). Realizace koncepce není přímo závislá
na přijatém strategickém dokumentu.
Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
slabý nebo
vazbou na navrhovanou koncepci, je však podkladem pro odůvodnění konkrétních
nepřímý vztah
návrhů.
Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují
bez vztahu
řešení v rámci předkládané koncepce.

V následující tabulce je provedeno vyhodnocení intenzity vztahu Plánu pro chytrou Olomouc k těmto
koncepcím, ke kterým byl identifikován nějaký vztah nebo u kterých nebylo možno tento vztah a priori
vyloučit. Koncepce, u kterých bylo možno vztah a priori vyloučit nebo byl zjevně zanedbatelný (intenzita
vztahu 0), nejsou v následující tabulce uváděny.
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Tab. č. 3: Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím
Dokumenty města Olomouc
Strategický plán rozvoje města
Olomouc 2017-2023
Plán udržitelné městské
mobility Olomouc (PUMMO)

Možná
vazba
3

3

Územní plán Olomouc
1
Komunikační strategie města
Olomouce
2

Koncepce vodního hospodářství
města Olomouc

2

Plán odpadového hospodářství
statutárního města Olomouc
2

Dokumenty Olomouckého
kraje
Koncepce rozvoje cyklistické
dopravy v Olomouckém kraji
Strategie rozvoje územního
obvodu Olomouckého kraje
2021 – 2027 s výhledem do
roku 2030

Možná
vazba
1

1

Plán odpadového hospodářství
Olomouckého kraje
1

RIS3 strategie Olomouckého
kraje

1

Komentář
Strategický plán obsahuje podněty, které se přímo budou promítat do
posuzované koncepce, jejich cílů a opatření. Zpracování SMART
strategie naplňuje cíle uvedené ve Strategickém plánu.
PUMMO je klíčovým dokumentem města pro oblast udržitelné mobility.
Uvádí dílčí cíle a opatření, které budou v rámci předkládané strategie
rozpracovávány do většího detailu. Plán pro chytrou Olomouc tak
přispívá k naplňování PUMMO.
Plán pro chytrou Olomouc řeší spíše technická řešení ve vazbě na
stávající systémy a zařízení. Musí být v souladu s územním plánem
města, avšak vazba je zde nízká.
KSMO se do koncepce promítá formou opatření, které bude Plán pro
chytrou Olomouc naplňovat. Z pohledu smart city jsou v koncepci hlavní
opatření 1.6 Rozvoj komunikace na sociálních sítích a 1.7 Tvorba a
rozvoj mobilních aplikací a 2.8 Podpora open dat a jejich využití.
Realizace opatření plynoucí z Komunikační strategie bude klíčové pro
plnění principů smart city.
Koncepce se skládá ze 3 základních částí, a to generelu kanalizace,
generelu vodovodu a studie odtokových poměrů. Na ně navazuje
zpracování technickoekonomického posouzení dalšího vývoje z hlediska
realizace nutných oprav, rekonstrukcí a výhledových záměrů.
Do koncepce budou moci být požadavky a potřeby vodohospodářské
infrastruktury promítnuty v rámci tematického okruhu Chytrý veřejný
prostor, který řeší také chytré plánování území, zkvalitňování veřejných
budov nebo sběr dat o stavu ŽP.
POH SMO stanovuje 4 cíle. Hlavními průniky plánu odpadového
hospodářství jsou s oblastí inovativní a čisté energetiky a dále
v tematickém okruhu Chytrý veřejný prostor, který řeší chytré plánování
území, cirkulární ekonomiku, sběr dat o stavu ŽP a odpadové
hospodářství.
Komentář
Koncepce neobsahuje přímé podněty a požadavky na Plán pro chytrou
Olomouc. Tematicky má tato koncepce vazbu na oblast SMART Efektivní
a udržitelná mobilita.
Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
je formulace základních rozvojových priorit kraje. Mezi tyto oblasti patří
i oblast mobility a oblast Vědy, výzkumu a inovací. Strategie neobsahuje
konkrétní požadavky na koncepci, bude podkladem pro odůvodnění
konkrétních návrhů.
POH OlK stanovuje 28 strategických cílů, z nichž 10 je obsaženo v POH
města. Hlavními průniky plánu odpadového hospodářství jsou s oblastí
inovativní a čisté energetiky a dále v tematickém okruhu Chytrý veřejný
prostor, který řeší chytré plánování území, cirkulární ekonomiku, sběr
dat o stavu ŽP a odpadové hospodářství.
Mezi oblasti strategie patří také oblast Vědy, výzkumu a inovací.
Strategie neobsahuje konkrétní požadavky na koncepci, může být
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Územní energetická koncepce
Olomouckého kraje /
Aktualizace 2015-2040

Národní dokumenty
Inovační strategie České
republiky 2019–2030

Národní politika výzkumu,
vývoje a inovací České republiky
2021+

1

Možná
vazba

1

1

Politika ochrany klimatu v ČR
1

Státní energetická koncepce ČR
(2015)

Vnitrostátní plán České
republiky v oblasti energetiky a
klimatu

1

1

Klientsky orientovaná veřejná
správa 2030
1

Státní politika životního
prostředí České republiky 2030
s výhledem do 2050

1

podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů a opatření zejména
v oblasti Inovační ekosystém.
Hlavním zaměřením koncepce je energetika. Koncepce neobsahuje
konkrétní požadavky na koncepci, může být podkladem pro odůvodnění
konkrétních návrhů a opatření zejména v oblasti Inovativní a čisté
energetice.
Komentář
Mezi oblasti strategie patří zejména oblast inovací. Strategie
neobsahuje konkrétní požadavky na koncepci, může být podkladem pro
odůvodnění konkrétních návrhů a opatření zejména v oblasti Inovační
ekosystém.
Zaměřením politiky je oblast výzkumu, vývoje a inovací. Politika
neobsahuje konkrétní požadavky na koncepci, může být podkladem pro
odůvodnění konkrétních návrhů a opatření zejména v oblasti Inovační
ekosystém.
Zaměřením politiky je ochrana klimatu, tj. snižování emisí CO2 a tedy
především oblast energetiky a dopravy. Politika neobsahuje konkrétní
požadavky na koncepci, může být podkladem pro odůvodnění
konkrétních návrhů a opatření zejména v oblastech Efektivní a
udržitelná mobilita a Inovativní a čistá energetika.
Hlavním zaměřením koncepce je energetika. Neobsahuje konkrétní
požadavky na koncepci, může být podkladem pro odůvodnění
konkrétních návrhů a opatření zejména v oblastech Efektivní a
udržitelná mobilita a Inovativní a čistá energetika.
Plán zahrnuje 5 hlavních oblastí – rozměrů: snižování emisí uhlíku,
energetická účinnost, energetická bezpečnost, vnitřní trh s energií, a
výzkum, inovace a konkurenceschopnost – a konkretizuje opatření pro
naplnění cílů snižování CO2ekv, zvýšení energetické účinnosti a zvýšení
objemu OZE.
V dokumentu je stanoveno 5 cílů. Koncepce Klientsky orientovaná
veřejná správa 2030 obsahuje ke každému z cílů i seznam navrhovaných
opatření, který by měl být i podkladem pro zpracování Návrhové části
Plánu pro chytrou Olomouc. Neobsahuje konkrétní požadavky na
koncepci, může být podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů a
opatření zejména v oblastech Efektivní a udržitelná mobilita a Inovativní
a čistá energetika.
Hlavní národní dokument pro oblast životního prostředí. Neobsahuje
konkrétní požadavky na koncepci, může být podkladem pro odůvodnění
konkrétních návrhů a opatření zejména v oblasti Efektivní nakládání se
zdroji

Zde uvedený popis vztahu je uveden pouze základně, ve větší podrobnosti je popsán v rámci samotné
Analytické části koncepce.
Možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry
Jak je již uvedeno výše, zaměření koncepce je provázáno s dalšími koncepcemi města a vyšších územních
celků. Plán pro chytrou Olomouc zejména naplňuje a rozpracovává dílčí oblasti Strategického plánu města
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rozvoje města Olomouc 2021-2027, který je hlavním rozvojovým dokumentem pro město. Nejedná se zde
tedy o kumulaci vlivů, ale detailnější rozpracování cílů a opatření ve strategickém plánu.
V části D jsou popsány orientační předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci tohoto
předběžného orientačního popisu nebyly zjištěny negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví,
kumulaci negativních vlivů s jinými záměry v území není předpokládána. Naopak lze předpokládat, že
realizace této koncepce bude přispívat ke kumulaci pozitivních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,
např. se záměry v oblasti udržitelných forem dopravy, které jsou řešeny jak ve Strategickém plánu rozvoje
města Olomouc, tak v PUMMO.
B.10 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Koncepce je připravována od začátku roku 2020. Finální termín dokončení a schválení koncepce závisí také
na dalším vývoji procesu SEA. Předpokládané definitivní schválení dokumentu je na podzim roku 2021.
B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Plán je zpracován na období 2021-2027 a s předpokládaným přesahem do dalších let.
B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Plán pro chytrou Olomouc je závazným dokumentem pro město Olomouc a Magistrát města Olomouce při
rozvoji a uplatňování principů Chytrého města.
Koncepce bude schvalována zastupitelstvem Statutárního města Olomouce. Dle § 10 g zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí odst. (4) nemůže být bez stanoviska ke koncepci koncepce
schválena. Zastupitelstvo Statutárního města Olomouc je povinno zohlednit požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje
a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup
odůvodnit. Pokud proces SEA skončí ve zjišťovacím řízení, bude tato informace uvedena v rámci podkladové
dokumentace při schvalování koncepce.
Naplňování strategie bude jednou ročně monitorováno. Aktualizace koncepce může být prováděna na
základě zjištění nových skutečností v dané oblasti nebo požadavků vyplývajících např. ze strany operačních
programů poskytujících finanční podporu pro tematické oblasti řešené v koncepci.
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C.

ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1

VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Územím dopadu vyčleněným pro realizaci koncepce je území statutárního města Olomouc. Vymezené
území představuje území realizace a dopadu jednotlivých projektů, které budou připravovány a realizovány
v rámci této koncepce. Působnost koncepce mimo území ČR nelze předpokládat, působnost (přímá nebo
nepřímá) mimo území města je v některých případech potenciálně možná, avšak přímá realizace projektů
bude na území města Olomouc. Vymezení území města Olomouc je znázorněno na následujícím obrázku.
Obr. č. 1: Vymezení území města Olomouc

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČÚZK
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C.2

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY

Územím dopadu vyčleněným pro realizaci koncepce je území statutárního města Olomouc. Katastrální
území ve městě Olomouc jsou následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C.3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Stav životního prostředí je popisován v členění na jednotlivé základní oblasti životního prostředí. Není zde
cílem podat vyčerpávající podrobný popis, ale podat základní představu o stavu životního prostředí na
území města.
C.3.1
C.3.1.1

Ochrana přírody
Natura 2000

V rámci zájmového území města Olomouce se nachází tyto evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti:
•
•
•

Ptačí oblast Litovelské Pomoraví
Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví
Evropsky významná lokalita Morava – Chropyňský luh

Rozložení těchto a dalších evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na území nebo v bezprostřední
blízkosti města Olomouce je znázorněno na následující mapě.
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Obr. č. 2: Ptačí oblasti a evropsky významné lokality na území nebo blízkosti města Olomouce

Zdroj: AOPK ČR
C.3.1.2

Zvláště chráněná území a přírodně hodnotné lokality

Na území města Olomouc zasahuje chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví a dále se zde nacházejí
tato maloplošná zvláště chráněná území:
•
•
•

přírodní rezervace Plané loučky (na území CHKO Litovelské Pomoraví),
přírodní rezervace Chomoutovské jezero (na území CHKO Litovelské Pomoraví),
přírodní památka Bázlerova pískovna (na území CHKO Litovelské Pomoraví).

Kromě těchto území sem zasahuje také přírodní park Údolí Bystřice.
V severní části města – Černovíru – se rovněž nachází lokalita výskytu druhu s národním významem, neboť
se zde vyskytuje velmi vzácná kriticky ohrožená matizna bahenní.
Lokalizace těchto chráněných území je znázorněna na následující přehledce.
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Obr. č. 3: Zvláště chráněná území a přírodní park na území města Olomouce a jeho okolí

Zdroj: AOPK ČR, 2021
C.3.2

Ekologická stabilita, ÚSES, VKP a veřejná zeleň

Nadregionální a regionální ÚSES vychází ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Nadregionální
úroveň ÚSES je na území města zastoupen nadregionálním biokoridorem (NRBK) K 136 s vodní a nivní osou
procházejícími údolní nivou Moravy přes město, s vloženými regionálními biocentry (RBC) 270 Černovírský
les (při severním okraji města) a 272 Kožušany (na jižním okraji správního území města). Regionální úroveň
ÚSES je na území města kromě obou zmíněných RBC vložených do trasy nadregionálního biokoridoru
zastoupena částí regionálního biocentra Plané loučky (mezi Chomoutovem a Řepčínem) navazujícím
regionálním biokoridorem na odlehčovacím ramenu Moravy jižně od Chomoutova a regionálním
biokoridorem RK 1435 na toku Bystřice. Na tyto prvky navazuje lokální ÚSES. Územní systém ekologické
stability města Olomouce má přesah do okolních obcí.
Koeficient ekologické stability na území města je 0,29, což značí nízkou ekologickou stabilitu - jedná se
o nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur.
Na území města Olomouce je dále registrován jeden významný krajinný prvek, a to památná lipová alej
(Olomouc – Svatý Kopeček).
Olomouc patří k městům s existujícím kvalitně založeným systémem sídelní zeleně. Jeho základ tvoří
zejména parky po obvodu historického jádra města (Bezručovy, Smetanovy a Čechovy sady) a navazující
zeleň podél vodních toků (Mlýnského potoka, Moravy a Bystřice). Za hlavní problém systému sídlení zeleně
lze považovat skutečnost, že s postupným růstem města a zvyšujícím se dopravním zatížením se neustále
snižuje míra propojení sídelní (parkové) zeleně s volnou (tj. nezastavěnou) krajinou v jeho zázemí.
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C.3.3

Horninové prostředí a těžba nerostů

Na území města se nachází nebo na něj zasahují následující ložiska nerostných surovin, registrovaná
geofondem ČR:
•
•
•
•
•
•

Černovír, surovina štěrkopísek, rozloha cca 116 ha, městská část Černovír a Klášterní hradisko,
ložisko dosud netěženo,
Olomouc - Nová ulice, cihlářská surovina, rozloha cca 13 ha, městská část Slavonín, těžba na ložisku
ukončena
Hněvotín, surovina vápenec dolomitický, celková rozloha cca 86 ha, část na území města cca 16 ha,
městská část Nedvězí - těžba na ložisku ukončena, část vedena jako prognózní zdroj,
Bystročice, surovina vápenec dolomitický, celková rozloha cca 130 ha, část na území města cca 4,5
ha, městská část Nedvězí, těžba na ložisku ukončena,
Kožušany, surovina štěrkopísek, celková rozloha cca 43 ha, část na území města cca 38 ha, městská
část Nemilany, těžba na ložisku ukončena.
Kožušany - Slavonín, surovina štěrkopísek, celková rozloha cca 83 ha, část na území města cca 45
ha, městská část Holice, těžba na ložisku ukončena.

Na území města Olomouce se také nachází dobývací prostor e. č. 70724 s názvem Olomouc – Nová Ulice.
Pro některé z vymezených ložisek nerostných surovin byla stanovena chráněná ložisková území.
Na území města nejsou registrována sesuvná území.
C.3.4

Klima

Území města Olomouc náleží k teplé oblasti T2. Část území města leží dále v mírných klimatických oblastech
MT10 a MT11.
Obr. č. 4: Příslušnost města Olomouc ke klimatickým oblastem

Zdroj: Quitt, 1971
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▪

▪

▪

teplá klimatická oblast T2 - oblast je charakterizovaná dlouhým, teplým a suchým létem, velmi
krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně
teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky;
mírně teplá klimatická oblast MT11 - vyznačuje se dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým
přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou, mírně teplou
a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky;
mírně teplá klimatická oblasti MT10 - je charakterizované dlouhým, teplým, mírně suchým létem,
krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou, mírně
teplou, velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky;

Je nutno dodat, že v podmínkách samotného města budou ty rozdíly velmi nízké.
V současnosti dochází na globální úrovni ke změnám v distribuci teplot a srážek, což se projevuje na
evropské úrovni i v rámci ČR a jejich regionů. Ochrana klimatu se tak stává důležitým globálním
environmentálním tématem.
Z predikce vývoje klimatu pro území ČR vyplývá:
•

Postupný nárůst průměrných ročních teplot (o cca 1 °C do r. 2040, přes 2 °C do r. 2070 a přes 3 °C
do r. 2100)
• Nejvýraznější oteplení v letních měsících (až o téměř 4 °C do r. 2100)
• Četnější a delší vlny veder
• Mírné snížení množství srážek v letních měsících (o cca 10 % do r. 2100)
• Četnější období bezesrážkových období
• Častější a intenzivnější výskyt extrémních meteorologických jevů – povodní, přívalových srážek,
období sucha, požárů, apod. (EKOTOXA, 2018).
Průvodním jevem regionální změny klimatu je výskyt epizod s vysokou rychlostí větru spojených s přechody
hlubokých tlakových níží přes Evropský kontinent, zejména v zimě, což představuje rizika například pro lesní
porosty, zemědělství, stavby, energetiku a obyvatelstvo (MŽP, 2015).
Tyto skutečnosti musí být vzaty v úvahu při plánování rozvoje regionu, zejména v souvislosti s nezbytnými
adaptacemi na klimatickou změnu. Tyto změny mohou ovlivnit celou řadu oblastí, zejména
vodohospodářskou infrastrukturu, zemědělství, lesnictví, cestovní ruch apod.

C.3.5

Ovzduší

Pro město Olomouc jsou charakteristické typické projevy městského klimatu. Vzhledem k tomu, že
charakter klimatu města je z velké části ovlivněn urbanizovanými plochami, jsou zde vhodné předpoklady
pro častější výskyt kondenzačních jevů (zejména mlh). Město a jeho okolí mají vliv rovněž na charakter
proudění v mezní vrstvě atmosféry (vznik maloplošných větrných vírů) a na rozptyl znečišťujících látek
v ovzduší.
Větrné poměry jsou do značné míry ovlivněny tvary reliéfu, jmenovitě Hornomoravským úvalem, které
způsobují, že na území města jsou výrazněji zastoupeny větry jižní/jihovýchodní a severní/severozápadní.
Poměrně málo je zastoupeno bezvětří.
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Kvalita ovzduší města je ovlivněna především vysokou koncentrací silniční dopravy a také vytápěním
domácností v kombinaci s aktuálními meteorologickými podmínkami.
Doprava je ve městě a jeho okolí významným zdrojem imisního zatížení sledovanými suspendovanými
částicemi PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenem. Koncentrace dopravy s výskytem hlavních tranzitních tahů
a vysoká koncentrace obyvatel v městské zástavbě předurčuje zvýšenou zátěž a situace se pravděpodobně
výrazně nezmění ani do budoucna. Výrazné zlepšení by mohl regionu přinést až přechod na jiný typ pohonu
(elektromobilita).
Imisní limity pro 24hodninovou koncentraci PM10 jsou pravidelně překračovány na monitorovaných
lokalitách v Olomouci. Podobný problém je registrován u překročení průměrné koncentrace
benzo(a)pyrenu. Nutno podotknout, že imisní zátěž zejména v zimním období je silně ovlivněna znečištěním
přicházejícím z Ostravska a Polska.
Z hlediska pětiletých průměrů, konkrétně za období 2015-2019, dochází k překračování imisních limitů pro
benzo(a)pyren na území města. Imisní limity pro 24h koncentrace pro PM10 se pohybují v rámci Olomouce
na limitní hranici, tj. okolo úrovně 35násobného překročení denních koncentrací ročně.
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jsou vymezeny v místech, kde jsou překračovány imisní
koncentrace pro zdraví lidí. OZKO jsou vymezovány po jednotlivých letech, nejaktuálnější údaje jsou z roku
2019.
Vymezení OZKO pro rok 2019 je znázorněno v následující mapě. Je zde patrné, že imisní limity jsou
překračovány na velké části města. Důvodem je překračování imisních limitů pro benzo(a)pyren. Imisní
limity pro ochranu zdraví lidí nebyly pro další látky v roce 2019 překračovány.
Obr. č. 5: Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území města Olomouce k imisním limitům
pro ochranu zdraví lidí za rok 2019

Zdroj: ČHMÚ, 2021
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Jednotlivé domácnosti jsou nejvíce vytápěny zemním plynem a centrální část města je zásobena tepelnou
energií z rozvodů CZT. Na síť zásobování teplem je napojeno téměř 27 tisíc bytů v Olomouci lokálně
i dálkově. Pro dodávku a distribuci tepla jsou používány moderní technologie horkovodních objektových
předávacích stanic, kotelen plynových a parních výměníkových stanic.

C.3.6

Hlukové znečištění

Hluk je významným faktorem ovlivňujícím hygienickou nezávadnost životního prostředí, ale také zdraví
a pohodu obyvatelstva. Hlavním zdrojem hlukové zátěže venkovního prostoru na území města je v
současné době pozemní doprava, a to především doprava silniční a železniční. Hluk má řadu nepříznivých
vlivů na lidské zdraví. Má negativní vliv na psychiku jednotlivce, často způsobuje únavu, depresi,
rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkonnosti.
Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku pak způsobuje hypertenzi (vysoký krevní tlak), poškození
srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výzkumy
prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí. Hluk během spánku
snižuje jeho kvalitu i hloubku. K poškození sluchu může vést i dlouhodobé vystavování se hluku kolem
70 dB, což je běžná úroveň hluku podél hlavních silnic.
Z hlediska hlukové zátěže je důležitá intenzita dopravy. Její úroveň v r. 2016 je patrná z následujícího
obrázku.
Obr. č. 6: Intenzita dopravy ve městě Olomouci (2016)

Zdroj: ŘSD – Sčítání dopravy, 2016
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Nejvyšší intenzita dopravy je na ulici Velkomoravská (přes 34 tis. aut/24 h), v blízkosti které se nachází
hustě osídlené oblasti. Dále je intenzita dopravy vysoká na ulici Brněnská (přes 25 tis. aut/24 h). Avšak i na
hlavních komunikacích v samotné blízkosti centra města přesahuje intenzita dopravy úroveň 10-15 tis
aut/24 h.
C.3.7

Voda a vodní hospodářství

Hlavními vodními toky na území města jsou řeky Morava a Bystřice. Při severním okraji města se do Moravy
vlévá Oskava. Z dalších toků se na území města nachází např. Adamovka, Nemilanka, Trusovický potok,
Mlýnský potok a Hamerský náhon.
Morava, Bystřice, Oskava, Trusovický potok a Mlýnský Potok jsou významnými toky podle vyhlášky č.
178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících
se správou vodních toků.
Z hlediska jakosti vod byly řeky Morava a Bystřice hodnoceny jako toky mírně znečištěné – stupeň jakosti III.
Stav těchto vodních toků je hodnocen v Plánu oblasti povodí Moravy, kde je řešen ekologický (ES)
a chemický stav (CHS) vodních toků. Platí, že stav je:
•
•
•
•
C.3.7.1

Morava – ES – vyhovující, CHS – potenciálně nevyhovující
Bystřice – ES – nevyhovující, CHS – nevyhovující
Oskava – ES – nevyhovující, CHS – vyhovující
Trusovický potok - ES – nevyhovující, CHS – vyhovující

Problematika povodní

Velká část zastavěného území města Olomouce se nachází v údolní nivě řeky Moravy. Původní zástavba
města byla situována na výše položených plochách, které nebyly ohrožovány povodněmi, a říční vody bylo
využíváno v obranném systému města. S pozdějším růstem města však docházelo postupně k zastavování
údolní nivy tak, že řeka Morava byla sevřena v novém centru do úzkého prostoru, kde zůstalo už jenom
jednoduché koryto s šířkou v březích cca 30 m. Tento nepříznivý trend vývoje města určil v základních
obrysech dnešní stav již v 19. století.
V průběhu 20. století byla Olomouc zasažena záplavami 11krát. Po povodních bylo koryto Moravy postupně
upravováno na vyšší kapacitu, avšak další povodní byla opět kapacita řeky překonána. Poslední zvyšování
kapacity Moravy bylo po povodni v roce 1981. Povodeň v červenci 1997 překonala všechny dosud historicky
známé velké vody, když kulminace dosáhla v Olomouci Q = 784 m3/s.
Ochrana Olomouce s výjimkou Chomutova je navržena na průtok Q = 650 m 3/s. Ochrana Chomoutova je
navržena na padesátiletou vodu (Q = 476 m3/s) a územní rezerva vymezuje koridor ochranné
protipovodňové hráze, kterou je možné ochránit Chomoutov na průtok Q = 650 m3/s.
Rozlišujeme povodňové záplavy způsobené rozlivem vodních toků a záplavy, které vznikají při přívalových
deštích v členitém terénu. V prvém případě by se měly před a za obcí (městem) vyčlenit plochy pro rozliv
vyšších povodňových vln. Intravilánem musí povodňová vlna protéci co nejrychleji. V druhém případě může
napomoci podpora retence vody v krajině. Město má rovněž zpracován digitální povodňový plán.
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Na území města Olomouce jsou postupně realizována protipovodňová opatření, která jsou rozdělena do
několika etap. Jsou realizována Povodím Moravy s.p. v úzké spolupráci s městem Olomouc.
C.3.7.2

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Do zájmového území města Olomouce zasahuje Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy.
C.3.7.3

Citlivé a zranitelné oblasti

Citlivé oblasti jsou dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
definovány jako vodní útvary povrchových vod:
•
•
•

v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo
u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod.

Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. Pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových
vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanovuje vláda nařízením ukazatele přípustného
znečištění odpadních vod a jejich hodnoty. Podle § 10 odst. 1 nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou všechny
povrchové vody na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti.
Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Zemědělským hospodařením ve zranitelných oblastech se zabývá tzv. Nitrátová směrnice, tj. předpis
Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze
zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Zemědělské
hospodaření ve zranitelných oblastech dále upravuje akční program nitrátové směrnice.
Předmětná koncepce se nezabývá zemědělským hospodařením.
C.3.8

Odpady

Provoz systému nakládání s KO zabezpečuje pro SMOl společnost Technické služby města Olomouce, a.s.
(TSMO), která je ve 100 % vlastnictví města. Tato společnost zabezpečuje pro město rozmístění nádob na
směsný komunální odpad (zbytkový odpad), sběrné nádoby na vytříděné složky odpadů, zajišťuje provoz
sběrných dvorů, mobilní svoz NO a velkoobjemových složek komunálního odpadu (KO) - sběrové soboty –
a zabezpečuje svoz odpadů uložených ve výše uvedených sběrných nádobách a kontejnerech, a to k dalšímu
využití nebo odstranění dle druhu odpadu. SMOl je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti
EKO-KOM a.s., kde jsou v rámci sběru vytříděných složek odpadů vykazovány jako obaly tyto odpady –
papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony. Dle vykazovaného množství odpadů a podmínek smlouvy mezi
městem a autorizovanou společností dostává město odměnu, která je příjmem města a je využívána
k dalšímu rozvoji systému OH.
Nakládání se SKO je zajištěno odvozem do SAKO Brno k energetickému využití, případně v době odstávek
nebo provozních problémů je odpad skládkován. Dlouhodobě se zvažuje v rámci Olomouckého kraje
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výstavba dalšího zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu – potenciálně možná je
výstavba tohoto zařízení i na území města Olomouce.
Sběr využitelných složek KO je na území města organizován tzv. donáškovým způsobem s využitím sběrných
dvorů, stanovišť sběrných nádob na veřejně přístupných místech, které provozuje město, a dále sběrem ve
sběrnách a výkupnách odpadů, případně sběrem ve školách.
Nebezpečné složky KO jsou sbírány ve sběrných dvorech a v rámci akce sběrové soboty, což je mobilní svoz
pomocí přistavených kontejnerů.
Další formou separovaného sběru jsou v Olomouci sběrné dvory odpadů (SDO). V současné době jsou na
území města provozovány SDO v Neředíně a SDO v ulici Chelčického. Zde mohou občané bezplatně dovézt
objemný odpad, NO, ale také vysloužilé EEZ, BRO, kovy, textil, dřevo použité oleje. Na těchto dvorech
nejsou přijímány stavební odpady a pneumatiky, které jsou vyloučeny obecně závaznou vyhláškou SMOl ze
systému obce a občané je likvidují individuálně na vlastní náklady. Tyto odpady může občan odevzdat v SDO
pro podnikatele (ve Chválkovicích v ulici U Panelárny 3), který provozuje TSMO, avšak za úplatu dle ceníku.
Ve městě funguje dotříďovací linka na zpracování plastů a kompozitních obalů v Olomouci – Chválkovicích,
která je provozována TSMO.
Na území města v části Holice se nachází zemědělská bioplynová stanice Holice – Nový Dvůr. Na katastru
města se dále nachází kompostárna Holice. Pro potřeby SMOl jsou dále využívány kompostárna Křelov
a kompostárna Kralice na Hané.
Pro potřeby energetického využívání SKO v SMOl je využíváno ZEVO SAKO Brno, tj. zařízení, které splňuje
parametr R1-energetické využívání odpadů, neboť má zajištěn dostatečný odbyt tepelné energie do CZT
města a je navíc vybavena také zařízením (el. turbínou) pro výrobu elektrické energie (kogenerace).
C.3.9

Staré ekologické zátěže

Někdejší průmyslová i jiná činnost (například vojenské objekty) po sobě zanechala nesmazatelné a obvykle
jen náročně odstranitelné stopy v podobě znečištění různých složek životního prostředí. Nejrizikovější je
znečištění půdního, resp. horninového prostředí a podzemní vody, neboť zde staré ekologické zátěže (SEZ)
mohou přetrvávat i po dlouhé desítky let. Vesměs jsou to pozůstatky z doby, která vlivům na životní
prostředí věnovala pozornost jen okrajově nebo vůbec ne, tzn. zhruba do konce 80. let minulého století, ale
i podstatně dřívější.
Systematickou evidenci informací o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech
i ekologických újmách vede Informační systém SEKM provozovaný Ministerstvem životního prostředí.
V databázi SEKM existuje značný počet lokalit bez zpracovaných analýz rizik a bez podrobného nebo i vůbec
jakéhokoliv průzkumu kontaminace. Tyto lokality jsou označeny jako lokality „dosud nehodnocené“. U již
zkoumaných lokalit existují tři základní skupiny kategorií – A, P a N. Lokality kategorie A1 nebo A2 či A3 jsou
ty, u nichž kontaminace znamená aktuálně existující a potvrzený problém. U lokalit P1 až P4 znamená
kontaminace problém potenciální, nemáme dostatek informací pro definitivní závěry. Skutečnou závažnost
kontaminace musí u této kategorie ověřit průzkum a analýza rizik. Lokality kategorie N0, N1 a N2 nevyžadují
žádný zásah. Řešení starých zátěží má pozitivní dopad např. na ochranu kvality vod, především zdrojů pitné
vody, kvalitu půd apod.
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Na území města Olomouc se dle databáze SEKM nachází 74 lokalit se starou ekologickou zátěží. Z tohoto
počtu je převážná většinu typu „skládka TKO (tuhého komunálního odpad)“. 4 z těchto SEZ jsou v prioritě A
– problémové a 11 s potenciálním problémem.
Prioritním kontaminovaným místem (kategorie priority A3) u kterého je sanace naléhavá je areál
průmyslového podniku pro chemickou a farmaceutickou výrobu FARMAK a.s. Celé území podniku je
výrazně kontaminováno organickými i anorganickými látkami z chemických výrob, přepravy a skladování
výrobků, skládek odpadů tuhých a kapalných. Ze severu přiléhá k podniku prameniště pitné vody Černovír ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, vnější ochranu prameniště tvoří podzemní těsnící (milánská)
stěna. Od roku 2006 probíhají na lokalitě sanační práce.
Lokalita pro prioritní průzkum (kategorie priority P4) je v Olomouci jedna, a to areál společnosti TOS, s.r.o,
v Olomouci Hodolanech.
C.3.10 Zemědělská půda a lesy
Území města Olomouce je z hlediska přírodního členění různorodé, od členitého a lesnatého kraje
v severovýchodní části (Lošov, Radíkov, část Droždína), přes intenzivně zastavěné území samotného města
Olomouce až po rovinatou, intenzivně zemědělsky obdělávanou krajinu ve zbytku území.
Na vzhledu současné krajiny okolí města se výrazným způsobem podílí především zemědělská činnost
s vysokou mírou zornění (orná půda s 4861 ha, tj. 47,0 % zabírá největší plochu území Olomouce). Ze
zemědělské půdy dosahují nadprůměrného podílu z celkové rozlohy vedle orné půdy také zahrady. Naopak
velmi nízké zastoupení zde mají trvalé travní porosty (pouze 3,3 %).
Dohromady přes 30 % výměry města zaujímají zastavěné a ostatní plochy města.
Důležitou složkou životního prostředí na území města jsou i přes své nízké zastoupení (zaujímají pouze 1166
ha, tj. 11,3 % plochy) lesy, které nalezneme především v severovýchodní části a v Černovíře.
V severovýchodní části území jsou tyto lesy součástí přírodního parku Údolí Bystřice. Mají nejen
hospodářskou, ale také ekostabilizační, krajinářskou a rekreační funkci (vazba na ZOO a Sv. Kopeček).
Významnými krajinotvornými a ekologicky stabilizujícími prvky jsou břehové a doprovodné porosty vodních
toků, především podél Moravy a Bystřice
Tab. č. 4: Výměra a podíl jednotlivých ploch na území města Olomouce (k 31.12.2019)

Výměra (ha)
Podíl (%)

Orná
půda
4818
46,6

Chmelnice Zahrady Ovocné
sady
3
533
35
0,0
5,1
0,3

TTP
338
3,3

Lesní
půda
1166
11,3

Vodní
plochy
246
2,4

Zastavěné Ostatní Celková
plochy
plochy výměra
760
2434
10333
7,4
23,6
100,0

Zdroj: ČSÚ, 2021
Zemědělské využití patří k dominantním způsobům využití správního území města – rozsáhlé části
nezastavěného území mají charakter typické hanácké zemědělské krajiny. Z hlediska zemědělské výroby
spadá správní území města do oblasti s výskytem nejproduktivnější řepařské půdy – černozemního
a hnědozemního charakteru.
S vysokým podílem zornění souvisí i řada negativních jevů, mezi nimiž k nejzávažnějším patří půdní eroze
(vodní i větrná), nadměrná eutrofizace vodních toků a nádrží a často i celkově snížená estetická hodnota
krajiny (zejména v místech s malým zastoupením rozptýlené či liniové dřevinné vegetace).
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C.3.11 Kulturní a historické hodnoty
Olomouc je historickým městem, ve kterém je přítomno řada historicky, architektonicky a kulturně
hodnotných objektů. Jedná se především o tyto:
Památka UNESCO
• Čestný sloup Nejsvětější Trojice
Národní kulturní památky
• Soubor barokních kašen a sloupů
• Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava
• Kostel sv. Mořice
• Klášterní Hradisko
• Vila Primavesi
Část města Olomouce je rovněž vyhlášena jako městská památková rezervace.

C.4

STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Níže je uveden souhrn hlavních problémů životního prostředí na území města Olomouce.
Mezi významnější problémy životního prostředí na území města Olomouce patří tyto:
Půdní fond
• Zábory půdního fondu – tj. zábory pro novou dopravní infrastrukturu, a především nové plochy
zástavby.
• Eroze zemědělské půdy – vodní a větrná
• Kontaminace půdy – např. v lokalitách starých ekologických zátěží
Klima a adaptace na změnu klimatu
• Dopady vyvolané klimatickými změnami - degradace lesních porostů, nedostatek vody, povodně,
zhoršení kvality života v sídlech a další
• Emise skleníkových plynů – vypouštění emisí skleníkových plynů z dopravy a vytápění
Kvalita ovzduší
• Znečištění ovzduší – překračování imisních koncentrací pro ochranu zdraví lidí pro benzo(a)pyren
Ochrana přírody a zeleň
• Narušování přírodních hodnot v území – tj. střety rozvojových záměrů se zájmy ochrany přírody
(např. nové dopravní komunikace, fragmentace krajiny, omezení migrační prostupnosti aj.)
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• Nerealizace prvků ÚSES – ÚSES je navržen, ale v řadě případů nefunkční
• Nízká ekologická stabilita krajiny - krajina ekologicky nestabilní s nízkým výskytem přírodně
hodnotnějších a ekologicky stabilnějších ploch
Hluk
• Hlukové znečištění – zejména z automobilové dopravy
• Intenzita automobilové dopravy – vysoká intenzita automobilové dopravy v lokalitách s vysokou
koncentrací obyvatel
Odpady
•
•

Staré ekologické zátěže – přítomnost starých ekologických zátěží s rizikem ohrožení životního
prostředí
Vysoký podíl a produkce směsného komunálního odpadu - nutnost snižování množství odpadů
ukládaného na skládky

Vodní hospodářství
•
•

Povodně na tocích – část města je ohrožována povodněmi na tocích
Přívalové srážky – lokality s rizikem přívalových srážek
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D.

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

Předpokládané vlivy na životní prostředí není možné v této fázi zcela jednoznačně specifikovat, neboť se
teprve zpracovává návrhová část. Nicméně i tak je již známo předpokládané zaměření koncepce, tj. vize,
strategické cíle a opatření, které je popsáno v rámci kapitoly B.6. V následujícím textu jsou tedy vlivy na
životní prostředí a veřejné zdraví popsány na základě znalosti těchto cílů.
V případě, že bude na základě zjišťovacího řízení rozhodnuto o dalším posuzování, bude konkrétnější
hodnocení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí provedeno v rámci Vyhodnocení vlivů
koncepce na ŽP.
V takovém případě bude použit standardní postup stanovení referenčních cílů životního prostředí
a porovnání jednotlivých cílů, respektive opatření v koncepci, s uvedenými referenčními cíli. Referenční cíle
ochrany životního prostředí umožní posoudit, jak mohou jednotlivé cíle, respektive opatření strategie,
ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí, a zda je budou ovlivňovat pozitivně, negativně nebo zda
budou vůči plnění cílů neutrální. Současně budou řešeny potenciální střety se stávajícími limity v území.
Pokud ze zjišťovacího řízení vyplyne požadavek na zpracování vyhodnocení, bude toto probíhat paralelně
s přípravou návrhové části koncepce, což umožní průběžně ovlivňovat výslednou podobu koncepce.
V případě, že budou identifikovány potenciálně negativní vlivy koncepce, budou doporučována opatření pro
minimalizaci negativních vlivů.

D.1

PŘEDBĚŽNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

V současné době je dokončena Analytická část a rozpracována Návrhová část. Hlavní strategické cíle jsou
následující:
•
•
•
•

Cíl 1 Datově vedená správa města
Cíl 2 Samospráva otevřená občanům
Cíl 3 Efektivní nakládání se zdroji
Cíl 4 Olomouc – město otevřené inovacím

Tyto cíle jsou dále rozpracovány do 16 opatření, která jsou uvedena v kap. B.6.
Z těchto cílů a opatření lze předběžně vyvodit vlivy na životní prostředí, což je uvedeno v následující
tabulce.
Tab. č. 5: Předběžné předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí
Strategický
cíl

Opatření

Problémy ŽP relevantní
vzhledem k uvedenému
tematickému okruhu

Cíl 1 Datově
vedená
správa
města

1.1.
Vybudování
vnitřního
systému pro práci s daty SMOl
1.2. Rozvoj portálu otevřených
dat vč. jeho institucionálního

Znečištění ovzduší (z
dopravy)
Hlukové znečištění
z dopravy
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Předběžná identifikace vlivů na životní
prostředí v důsledku uplatňování
Strategie
Bez vlivů na ŽP
Bez vlivů na ŽP
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Problémy ŽP relevantní
Předběžná identifikace vlivů na životní
vzhledem k uvedenému
prostředí v důsledku uplatňování
tematickému okruhu
Strategie
zakotvení (Rozvoj datového
Emise skleníkových
portálu)
plynů
1.3. Zavedení energetického
Povede
k efektivnějšímu
nakládání
managementu
s energiemi v objektech v majetku města a
tím
ke
snížení
produkce
emisí
skleníkových plynů a znečišťujících látek
do ovzduší.
1.4. Systematické využití dat
Povede k efektivnějšímu řízení dopravy a
z oblasti dopravy
tím také ke snížení produkce emisí
skleníkových plynů a znečišťujících látek
do ovzduší.
Cíl 2
2.1. Rozvoj nástrojů participace Žádný
problém U tohoto cíle nelze předpokládat přímé
Samospráva obyvatel
životního prostředí není vlivy na životní prostředí.
otevřená
2.2. Elektronizace vnitřních agend k danému tématu přímo Nepřímo může být při realizaci dílčích
občanům
relevantní.
témat podpořeno lepší zapojení občanů
MMOl
do plánování města a tím i řešení
2.3. Elektronizace plateb občanů
některých environmentálních problémů,
2.4. Vytvoření portálu občana
např. řešení veřejných prostranství.
Cíl 3
3.1. Nastavení systému sdílení
Znečištění ovzduší
Bez vlivů.
Efektivní
infrastruktury v rámci MMOl a
(z dopravy)
nakládání
městských organizací
Hlukové znečištění
se zdroji
z dopravy
3.2. Využívání bez-emisní a nízkoPředpoklad snížení produkce emisí
Emise skleníkových
emisní dopravy v rámci SMOl
znečišťujících látek z dopravy.
plynů
3.3. Efektivní využití odpadů jako
Přispěje
k efektivnějšímu
nakládání
Dopady vyplývající ze s odpady, tj. jejich lepší separaci, recyklaci
zdroje energie a re-use odpadů
změny klimatu
a omezení množství SKO ukládaného na
Produkce komunálního skládky. Potenciál mírného zvýšení
odpadu
intenzity dopravy a hluku z provozu.
3.4. Efektivní využití šedé, bílé a
Přispěje
k efektivnějšímu
nakládání
dešťové vody na objektech města
s dešťovou a odpadní vodou, čímž budou
šetřeny vodní zdroje a předcházeno riziku
sucha.
3.5.
Zřízení
motivačních
Předpoklad využití finančních prostředků
programů pro efektivní využívání
na projekty v oblasti udržitelné energetiky
zdrojů
a mobility. Snížení produkce emisí
skleníkových plynů a znečišťujících látek
do ovzduší.
Cíl 4
4.1. Zavedení systému inovačního Žádný
problém U tohoto cíle nelze předpokládat vlivy na
Olomouc – managementu
životního prostředí není životní prostředí.
město
4.2. Prezentace města jako k danému tématu přímo
otevřené
relevantní.
inovačního/VaV centra regionu
inovacím
4.3. Podpora kreativity a
Strategický
cíl

Opatření

spolupráce na úrovni ZŠ a MŠ
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E.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

E.1

VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

Zaměření a rozsah Koncepce a její působnost pro území města Olomouc nepředpokládá vlivy, které by
přesahovaly hranice České republiky. Pokud by takové vlivy byly zjištěny v průběhu posuzování, bude na
tuto skutečnost neprodleně upozorněn příslušný úřad.
E.2

MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE

Předkládané oznámení samostatné mapové podklady a jiné podobné dokumentace neobsahuje. Mapy jsou
součástí některých výše popsaných částí Oznámení.
E.3

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Všechny informace o případných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly známy v době
zpracování Oznámení, byly uvedeny v předcházejících kapitolách. Je možno je podrobněji řešit v rámci
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
E.4

STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Kompletní stanoviska orgánů ochrany přírody jsou přiložena v příloze. Hlavní závěry ohledně vlivu koncepce
na lokality soustavy Natura 2000 jsou následující:
•

Krajský úřad Olomouckého - odbor životního prostředí a zemědělství

„… nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve správním obvodu krajského úřadu.
•

AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko

„…nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětů
ochrany nebo na celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.“
•

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII

V případě předmětné koncepce není Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII
dotčeným ani příslušným orgánem ochrany přírody k vydání stanoviska ve smyslu ust. § 45i odst. 1 ZOPK.
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Datum zpracování oznámení koncepce: ………
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce:
Předkladatel a zpracovatel koncepce:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 513 111, E-mail: podatelna@olomouc.eu
www.olomouc.eu
Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Langr - koordinátor
Odbor informatiky a Smart City
oddělení Smart City
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 429
e-mail: jan.langr2@olomouc.eu
www.olomouc.eu
Zpracovatel oznámení:
Mgr. Zdeněk Frélich
Náměstí Slezského odboje 7, 746 01 Opava
Email: zdenek_f@email.cz , Tel. 777 024 136
Autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů
Podpis oprávněného zástupce předkladatele:

31

Plán pro chytrou Olomouc – Oznámení koncepce

F.

PŘÍLOHY

F.1

STANOVISKA ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY DLE § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB. O OCHRANĚ
PŘÍRODY A KRAJINY
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