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Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č.J.: KUOK 65640/2021
Sp. Zn.: KÚOK/54984/2020/OŽPZ/7149
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V Olomouci dne 25. 6. 2021

Dle rozdělovníku

Počet listů: 5
Počet příloh: 3

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:
„Plán pro chytrou Olomouc“
Umístění:

statutární město Olomouc

Předkladatel:

statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Charakter koncepce:
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.
Koncepce se bude zaměřovat na:
• vytváření a naplňování „chytrého města“ průřezově ve všech oblastech správy,
provozu a investic města
• integraci aplikací pro správu města a dostupnější komunikaci s občany
• modernizaci a rozšiřování informačních systémů, zlepšování komfortu a nabídky
služeb pro občany

• rozvoj elektromobility
• systematické budování infrastruktury pro chytré město
• digitalizaci a dostupnost otevřených dat.
Koncepce se bude skládat z těchto částí: analytická část, návrhová část a implementační
část. Analytická část je téměř dokončena a je zpracována pracovní verze návrhové části
koncepce.
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
20. 5. 2021 kompletní oznámení koncepce „Plán pro chytrou Olomouc“.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 25. 5. 2021 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 OLK027K
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. Ze strany veřejnosti ani
dotčené veřejnosti nebylo doručeno žádné vyjádření. Po zákonné lhůtě bylo doručeno
vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS), jež
bylo rovněž bez připomínek. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly
použity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Lhůta 20 dnů pro
zaslání vyjádření k oznámení koncepce uplynula dne 14. 6. 2021.
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;
- Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého podáním ze dne 3. 6. 2021, č.j.: SBS 21141/2021/OBÚ-05/2;
- Olomouckého kraje – podáním ze dne 4. 6. 2021, č.j.: KUOK 60525/2021;
- Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí – podáním ze dne 9. 6. 2021,
č.j.: SMOL/137815/2021/OZP/OOSSO/Jah.
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Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(zestručněno)
-

Oddělení lesnictví, oddělení vodního hospodářství, orgán ochrany ovzduší,
orgán odpadového hospodářství – bez připomínek.

-

Orgán ochrany přírody

Stanovisko s vyloučením významného vlivu předmětné koncepce na lokality soustavy
Natura 2000 bylo vydáno samostatně pod č.j. KUOK 23582/2021 ze dne 19. 2. 2021.
Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody krajského úřadu
nejsou předmětnou koncepcí negativně 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.
- Orgán ochrany ZPF
Obecný charakter koncepce neumožňuje zhodnotit konkrétní dopady na zemědělský
půdní fond v rámci vymezeného území. Z širšího hlediska lze předpokládat úbytek
zemědělského půdního fondu vlivem jeho záborů při realizaci konkrétních záměrů.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Nemá připomínky. Upozorňuje, že je při posuzování předmětné problematiky nezbytné
přijmout taková strategická rozvojová řešení, která jsou z hlediska zabezpečení ochrany
a využití nerostného bohatství nejvýhodnější.
Závěr: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Olomoucký kraj
Koncepce není v rozporu s územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje –
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací, ani se
základním strategickým dokumentem kraje – Strategií rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje.
Závěr: Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí (zestručněno)
Bez připomínek.
Závěr: Magistrát města Olomouce nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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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 OLK027K.
Závěr:
Krajský úřad, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě zjišťovacího
řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí stanovil, že koncepce „Plán pro chytrou Olomouc“
nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posouzena podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
„Plán pro chytrou Olomouc“ je koncepcí, naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 tohoto
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce může mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posouzena podle tohoto zákona.
Příslušný úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě
zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona,
s přihlédnutím k charakteru koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených
územních samosprávných celků.
Krajský úřad dále ve smyslu ust. § 10d odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí uvádí důvody, pro které není posouzení podle tohoto zákona požadováno:
Dotčené správní úřady na úseku ochrany životního prostředí a územní samosprávné
celky, které se k předloženému oznámení koncepce vyjádřily v rámci zjišťovacího řízení,
nevznesly takovou připomínku, která by vyžadovala posouzení ve smyslu zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ze strany veřejnosti ani dotčené veřejnosti nebylo doručeno žádné vyjádření.
Předloženou koncepcí je dotčeno území statutárního města Olomouce. Působnost mimo
území města je v některých případech potenciálně možná, avšak přímá realizace projektů
bude na území města Olomouce.
Nepředpokládají se vlivy přesahující hranice České republiky.
Koncepce není řešena variantně.
Na základě koncepce budou realizovány konkrétní projekty, naplňující stanovenou vizi,
cíle a opatření. Část uvažovaných opatření je administrativního, organizačního či
technického charakteru. Tato opatření nebudou generovat nové objekty nebo stavby, tj.
zcela nové záměry s územním průmětem. Budou sloužit ke zvyšování efektivity již
stávajících zařízení, objektů a systémů, tj. např. v oblasti řízení dopravy, energetiky,
nakládání s odpady a veřejných prostranství. Opatření si kladou za cíl dospět
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k modernizaci a digitalizaci uvedených infrastruktur, služeb a systémů a dále usilují
o zlepšení spolupráce obyvatel.
Pouze některá opatření mají povahu záměrů a konkrétnější územní průmět – např.
Opatření 3.3. Efektivní využití odpadů jako zdroje energie a re-use odpadů
u připravovaného Odpadového centra Chválkovice.
Koncepce navrhuje celkem 16 opatření, která naplňují tyto strategické cíle: 1. Datově
vedená správa města; 2. Samospráva otevřená občanům; 3. Efektivní nakládání se zdroji
a 4. Olomouc – město otevřené inovacím.
Opatření 3. Efektivní nakládání se zdroji se zaměřuje na zlepšení životního prostředí ve
městě zřízením motivačních programů pro efektivní využívání zdrojů, efektivní využití
odpadů jako zdroje energie a re-use odpadů, využívání bez-emisní a nízko-emisní
dopravy a efektivní využití šedé, bílé a dešťové vody na objektech. Tyto projekty budou
předmětem řešení v navazujících fázích přípravy konkrétních záměrů a případně i v rámci
procesu EIA (pokud budou spadat do režimu zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí).
Předkládaná koncepce zohledňuje strategické a koncepční dokumenty na celostátní,
krajské a místní úrovni, přičemž největší vazba je mezi dokumenty na místní úrovni.
V případě Strategického plánu rozvoje města Olomouce 2017 – 2023 se uvedené podněty
budou promítat do posuzované koncepce, jejich cílů a opatření. Rovněž dílčí cíle
a opatření, uvedené v Plánu udržitelné městské mobility Olomouc (PUMMO), budou
v rámci předkládané strategie rozpracovány do většího detailu. Plán pro chytrou Olomouc
tak bude přispívat k naplňování PUMMO. Koncepce Plán pro chytrou Olomouc bude dále
naplňovat opatření, která jsou součástí Komunikační strategie města Olomouce (např.
opatření 1.6 Rozvoj komunikace na sociálních sítích, dále opatření 1.7 Tvorba a rozvoj
mobilních aplikací a 2.8 Podpora open dat a jejich využití. Realizace opatření plynoucí
z Komunikační strategie bude klíčová pro plnění principů chytrého města. Požadavky
a potřeby vodohospodářské infrastruktury v rámci Koncepce vodního hospodářství města
Olomouce budou moci být promítnuty v rámci tematického okruhu Chytrý veřejný prostor,
který řeší také chytré plánování území, zkvalitňování veřejných budov nebo sběr dat
o stavu ŽP. Hlavními průniky Plánu odpadového hospodářství statutárního města
Olomouce jsou v oblasti 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.
Hlavní dokumenty a strategie, které mají vazbu na posuzovanou koncepci, byly posouzeny
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Realizací koncepce jako celku nedojde k negativnímu ovlivnění stavu životního prostředí
a veřejného zdraví na území města Olomouce. U některých opatření a záměrů lze
očekávat mírné negativní lokální vlivy. Jedná se např. o oblasti efektivní a udržitelné
dopravy nebo energetiky, kde lze očekávat mírné zvýšení intenzity dopravy a hluku
z provozu. Zde se dá však předpokládat, že opatření budou směřovány především do
zlepšování stávající infrastruktury.
Plán pro chytrou Olomouc naplňuje a rozpracovává dílčí oblasti Strategického plánu
rozvoje města Olomouc 2017 – 2023, který je hlavním rozvojovým dokumentem pro
město. Nejedná se zde tedy o kumulaci vlivů, ale o detailnější rozpracování cílů a opatření
ve strategickém plánu. Kumulace negativních vlivů s jinými záměry v území není
předpokládána. Naopak lze předpokládat, že realizace této koncepce bude přispívat ke
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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.
Realizace koncepce předpokládá pozitivní vlivy na zvýšení retenční schopnosti území, na
zlepšení kvality ovzduší díky efektivnějšímu nakládání s energiemi a efektivnějšímu řízení
dopravy, dále předpokládá efektivnější nakládání s odpady (tj. jejich lepší separaci,
recyklaci a omezení množství odpadu ukládaného na skládky) a zlepšení stavu životního
prostředí ve městě vlivem efektivnějšího nakládání s dešťovou a odpadní vodou, čímž
budou šetřeny vodní zdroje a bude předcházeno riziku sucha.
Do zájmového území statutárního města Olomouce nebo jeho bezprostřední blízkosti
zasahují 2 ptačí oblasti (dále jen „PO“) a 4 evropsky významné lokality (dále jen „EVL“).
Na území statutárního města Olomouce se nachází chráněná krajinná oblast Litovelské
Pomoraví.
Orgán ochrany přírody (krajský úřad) učinil závěr, že uvedená koncepce vzhledem k její
přílišné obecnosti nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost
a předměty ochrany EVL a PO ve správní oblasti Krajského úřadu Olomouckého kraje ve
svém stanovisku pod č.j.: KUOK 23582/2021 ze dne 19. 2. 2021.
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Některé z uvedených oblastí nebudou
mít významný územní průmět – např. oblast samosprávy nebo inovačních ekosystémů.
Zde nejde předpokládat vlivy na lokality soustavy Natura 2000. Naopak v některých
zájmových oblastech je vliv na lokality soustavy Natura 2000 potenciálně možný – toto se
týká zejména oblasti efektivní a udržitelné dopravy nebo energetiky. Zde se dá
předpokládat, že opatření budou směřovány především do zlepšování stávající
infrastruktury. Ačkoliv konkrétní cíle a opatření nejsou doposud stanoveny, předběžně lze
předpokládat převážně neutrální, případně mírně pozitivní vliv na lokality soustavy Natura
2000, např. nepřímý díky zlepšení kvality ovzduší, zlepšení stavu životního prostředí apod.
Orgán ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí) ve svém stanovisku pod č.j.:
MZP/2021/570/295 ze dne 30. 4. 2021 uvádí, že není dotčeným ani příslušným orgánem
ochrany přírody k vydání stanoviska ve smyslu ust. § 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“).
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Předmětná koncepce se jakkoliv
nedotýká, a to ani nepřímo svou povahou, pozemků či staveb, které tvoří součást objektů
důležitých pro obranu státu nacházejících se mimo vojenské újezdy.
Rovněž orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální
pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví) vyloučil významný vliv na
příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost EVL a PO ve svém stanovisku pod čj.:
00556/OM/21 ze dne 31. 3. 2021.
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Některé z oblastí (efektivní, otevřená
a přívětivá samospráva, chytrý veřejný prostor, inovační ekosystém) už z povahy věci
nejsou ve střetu se stavem území soustavy Natura 2000, zejména proto, že jde o oblasti
bez významného územního průmětu s těmito územími. U oblastí efektivní a udržitelná
mobilita a inovativní a čistá energetika lže předpokládat, že opatření budou směřovat ke
zlepšením, jejichž vliv na lokality soustavy Natura 2000 bude nepřímo (např. díky zlepšení
kvality ovzduší) mírně pozitivní případně neutrální. Taková budoucí konkrétní opatření,
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která budou naplňovat cíle tematických oblastí a budou mít potenciální vliv na lokality
soustavy Natura 2000, budou podléhat standardním schvalovacím procesům.
Vzhledem k tomu, že všechny dotčené orgány ochrany přírody ve své územní
působnosti vyloučily významný vliv na EVL a PO, předložená koncepce tedy nemá
významný negativní vliv na soustavu Natura 2000.
Krajský úřad upozorňuje, že konkrétní projekty vycházející z tohoto koncepčního materiálu
musí být posuzovány samostatně v souladu s ustanovením §§ 45h a 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Na úrovni koncepce tak lze uvést, že ze zjišťovacího řízení nevyplývají žádné potenciálně
významné vlivy a že většina uvažovaných opatření má příznivý vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví, a to zejména v oblastech, která jsou v dotčeném území problematická.
Na základě výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které
není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by
odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy
podle zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů.
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 OLK027K.

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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