
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Krajský úřad Olomouckého kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

Č.J.: KUOK 16165/2022                                                       V Olomouci dne 1. 3. 2022                                                               
Sp. Zn.: KÚOK/8319/2022/OŽPZ/7149 
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová 
Tel.: 585 508 624 
Datová schránka: qiabfmf 
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz 
 
Počet listů: 7                                   
Počet příloh: 1     

              
 

                          Dle rozdělovníku 

 
 

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: 
 

„Adaptační a mitigační strategie města Olomouce“ 
 

Umístění:             statutární město Olomouc 
 
Předkladatel:      statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 

 
 
Charakter koncepce: 
 
„Adaptační a mitigační strategie města Olomouce“ je střednědobým koncepčním 
dokumentem statutárního města Olomouce v oblasti adaptací na změny klimatu a ochraně 
klimatu. Definuje základní strategické cíle a přístupy za účelem ochrany klimatu a za 
účelem zmírnění dopadů klimatických změn a následně doporučuje opatření a aktivity pro 
dosažení definovaných cílů. Strategie je tvořena pro období 2021 – 2030. 
 
Strategie je členěna do třech hlavních částí: Analytická, Návrhová a Implementační. 
Oznámení koncepce tedy vychází z aktuálního znění koncepce a hodnotí tyto uvedené 
části. 
 
 
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 
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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. 1. 2022 kompletní oznámení koncepce „Adaptační a mitigační strategie města 
Olomouce“.  
 
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 1. 2022 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 OLK029K 
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 
5 subjektů. Ze strany veřejnosti ani dotčené veřejnosti nebylo doručeno žádné vyjádření. 
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. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení 
koncepce uplynula dne 10. 2. 2022. 
 
 
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; 

- Olomouckého kraje – podáním ze dne 31. 1. 2022, č.j.: KUOK 9609/2022; 
- Obvodního báňského úřadu po území krajů Moravskoslezského a Olomouckého – 

podáním ze dne 3. 2. 2022, zn.: SBS 03358/2022/OBÚ-05; 
- Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí – podáním ze dne 8. 2. 2022, 

čj.: SMOL/037435/2022/OZP/OOSSO/Jah; 
- Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, Horní 

náměstí 25, 779 00 Olomouc – podáním ze dne 9. 2. 2022, č.j.: NPU-391/5949/2022; 
- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – podáním ze dne 

10. 2. 2022, č.j.: KHSOC/02438/2022/OC/NOC. 
 
 
Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních: 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
(zestručněno) 
 

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

 
- Orgán odpadového hospodářství  

http://www.olkraj.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
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Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti 
krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 
 
Orgán odpadového hospodářství pouze upozorňuje, že v oznámení koncepce v bodu 
C.3.12 je uvedeno, že: "V současné době, při uvedení nové legislativy v odpadovém 
hospodářství (nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů)...", přičemž v době oznámení byl již zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů zrušen a je nahrazen 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021. 
 
Dále upozorňuje, že také prováděcí předpisy k již neplatnému zákonu č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů (především vyhláška MŽP 
ČR č. 383/2001 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 341/2008 Sb.), byly zrušeny a nahrazeny vyhl. 
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Také vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 
Sb. (která již dříve byla nahrazena vyhl.  č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů) 
již není v platnosti.  Vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb. byla nahrazena vyhláškou č. 8/2021 
Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
 
Orgán odpadového hospodářství doporučuje oznámení koncepce upravit dle platné 
legislativy v odpadovém hospodářství. 
 
Dále k předkládané koncepci nemá připomínky. 
 
Vypořádání: V koncepci bude aktualizována platná legislativa v odpadovém hospodářství. 
 

- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu  
 
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. Ostatně tato skutečnost 
je v koncepci též zmíněna. 
 
Vypořádání: Koncepce hodnotí případné očekávané zábory ZPF, které by mohly být vlivem 
koncepčních opatření realizovány, jako mírný negativní vliv. Negativní vlivy na půdu lze 
předpokládat u záměrů investičního charakteru, kde dojde k záborům půdy. Vyhodnocení 
vlivů jednotlivých záměrů na půdu a horninové prostředí a návrh konkrétních 
kompenzačních opatření bude předmětem následných fází projektové přípravy. 
 
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. 
 
Obvodní báňský úřad po území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
 
Bez připomínek. Pouze poukazuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, že je nezbytné přijmout taková 
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řešení, která jsou z hlediska zabezpečení ochrany a využití nerostného bohatství 
nejvýhodnější. 
 
Závěr: Obvodní báňský úřad 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 
 
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. 
 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci 
 
Předložená koncepce se nezabývá případnými vlivy opatření koncepce na památkově 
chráněná území a nemovité kulturní památky a zabývá se jen předpokládanými vlivy 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území. 
 
Důsledné uplatňování předložené koncepce (strategie) má podle našeho názoru potenciál 
aplikací výše vypsaných typových opatření způsobit negativní přímé, nepřímé či 
sekundární vlivy na celistvost a předmět památkové ochrany. Proto požadujeme doplnit do 
koncepce informace, že tato typová opatření nelze uplatňovat do důsledku na objektech 
národních kulturních památek a kulturních památek, dále pak na území městské 
památkové rezervace a na území ochranných památkových pásem, u nichž by hrozilo 
poškození chráněných statků. 
 
Vypořádání: Připomínka je akceptována. Do koncepce bude doplněna informace, že při 
realizaci adaptačních opatření bude plně respektována ochrana národních kulturních 
památek a kulturních památek a ochranné podmínky městské památkové rezervace. 
 
Dále požadujeme, aby byl do koncepce, do části místní dokumenty, doplněna informace 
o existenci Regulačního plánu Městské památkové rezervace Olomouc, platného 
a účinného ke dni 30. 6. 2021. 
 
Vzhledem k tomu, že hlediska možného vlivu na ochranu kulturně-historických hodnot na 
shora uvedeném území, případně na konkrétních lokalitách, nejsou v předložené koncepci 
zmíněna, doporučujeme, aby zájmy státní památkové péče s ohledem na ochranu 
řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, byly v posuzované koncepci plně uplatněny. 
 
Vypořádání: Připomínka je akceptována. Do koncepce bude doplněna informace 
o existenci Regulačního plánu Městské památkové rezervace Olomouc, platného 
a účinného ke dni 30. 6. 2021. 
 
Závěr: Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemá Národní památkový 
ústav k předložené koncepci další připomínky a nepožaduje tento záměr dále posuzovat 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
KHS Olomouc (zestručněno) 
 
Orgán ochrany veřejného zdraví nemá zásadní připomínky. 
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Závěr: KHS nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
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 „Adaptační a mitigační 
strategie města Olomouce“ 
 

nemá významný vliv na životní prostředí 
a nebude posouzena podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
 
Odůvodnění:  
 
„Adaptační a mitigační strategie města Olomouce“, dále také „Adaptační strategie“ 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 o posuzování 
vlivů na životní prostředí, 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. 
 
Hlavní vizí Adaptační strategie je zajištění optimální péče o město, podpora bezpečnosti 
obyvatel a jejich zdraví a především zajištění relativně příjemných podmínek pro život ve 
městě v reakci na předpokládané budoucí klimatické změny. Z uvedené vize vycházejí 
strategické cíle, které jsou stanoveny z hlavních identifikovaných problémů/rizik, k jejichž 
řešení mají přispět. Strategické cíle budou naplňovány soustavou specifických cílů a na ně 
navazujících opatření, která jsou podrobně rozepsána v dalších částech návrhové části 
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v rámci karet opatření. 
 
Na základě koncepce jsou stanoveny 3 strategické a 12 specifických cílů, které budou 
naplňovány návrhy opatření. 
 
Mezi strategické cíle patří: 1. Snížení emisí skleníkových plynů na území statutárního 
města Olomouce; 2. Adaptace na změnu klimatu na území statutárního města Olomouce; 
3. Systémová opatření pro podporu mitigace a adaptace.  
 
Mezi specifické cíle patří: 1) Snížit emise skleníkových plynů z provozu městských budov; 
2) Snížit emise skleníkových plynů v terciárním sektoru; 3) Snížit emise skleníkových 
plynů v domácnostech; 4) Snížit emise skleníkových plynů v sektoru dopravy; 5) Snížit 
emise skleníkových plynů v sektoru veřejného osvětlení; 6) Snížit emise skleníkových 
plynů v oblasti místní výroby tepla a chladu; 7) Snížit emise skleníkových plynů v oblasti 
místní výroby elektrické energie; 8) Modrozelená infrastruktura na budovách; 9) 
Modrozelená infrastruktura na veřejných prostranstvích; 10) Modrozelená infrastruktura 
v krajině; 11) Systémová opatření pro podporu mitigací ve městě; 12) Systémová opatření 
pro podporu adaptací ve městě. 
 
Na základě koncepce budou realizovány konkrétní projekty, naplňující stanovenou vizi, 
strategické cíle a adaptační opatření, které budou následně stanoveny na základě souladu 
se zaměřením strategického plánu města.  
 
Naplnění strategických a specifických cílů povede k nižší zranitelnosti a vyšší odolnosti 
vůči nepříznivým událostem při zachování bezpečnosti obyvatel, kvality života i životního 
prostředí. 
 
Koncepce nemá za cíl vznik zcela nových záměrů, spíše specifikuje doporučení pro 
realizaci jednotlivých typů záměrů, jako jsou využití propustných a polopropustných 
povrchů, požadavky na zeleň se stínícím účinkem, využití fotovoltaiky, začlenění vodních 
prvků v intravilánu, a další adaptační a mitigační opatření.  
 
Převážná část uvažovaných opatření zahrnuje technické, či stavebně-technické zásahy 
a opatření, vyžadující změny technologií. Tato opatření budou sloužit ke zvyšování 
efektivity již stávajících zařízení, objektů a systémů (např. zvýšení podílu nemotorové 
dopravy; zvýšení podílu nízkoemisní a bezemisní dopravy; využití odpadního 
a zbytkového tepla a instalace KGJ; snížení emisí vlivem změny zdrojů tepla; snížení 
energetické a emisní náročnosti v sektoru budov, spotřebičů a veřejného osvětlení; 
aplikace obnovitelných zdrojů; modernizace distribuční sítě; zvýšení efektivity hospodaření 
s vodou ve městě i v krajině).  
 
Ve většině případů bude docházet k rekonstrukcím a modernizacím stávajících záměrů, tj. 
většina záměrů bude mít územní průmět (např. adaptační opatření na budovách v podobě 
zelených střech při rekonstrukcích budov; opatření v oblasti podpory udržitelných forem 
dopravy, energetiky; revitalizace konkrétních veřejných prostranství, revitalizace 
přednádražního prostoru; aplikace stínících struktur ve veřejných prostranstvích; opatření 
v oblasti nakládání s dešťovou vodou (např. využití akumulačních nádrží); vytváření 
vodních ploch v intravilánu a ochlazování veřejných prostranství vodními prvky; tvorba 
tůní, mokřadů a rybníků, výstavba malých vodních nádrží, opatření pro retenci vody ve 
volné krajině, přírodě blízká protipovodňová opatření; opatření směřující ke zlepšení stavu 
veřejné zeleně; budování cyklostezek). Tato opatření jsou převážně vázána na intravilán 
a směřují ke zlepšení stávající modré, zelené nebo šedé infrastruktury. 
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Opatření administrativního a organizačního charakteru zahrnují např. optimalizaci 
energetického managementu; nákup zelené energie; řízení dopravy, telematiku 
a optimalizaci silniční sítě; investiční přípravu projektů; vzdělávací akce v oblasti 
energetiky a snížení emisí skleníkových plynů. Tato opatření si kladou za cíl dospět 
k modernizaci a digitalizaci uvedených infrastruktur, služeb a systémů. 
 
Realizace jednotlivých typů adaptačních opatření by měla komplexně řešit problémy 
a rizika spojená se změnou klimatu zjištěná v analýze zranitelnosti a naplnit tak 
stanovenou vizi města v oblasti adaptace na změnu klimatu. 
 
Adaptační opatření jsou rozdělena do tří hlavních skupin: zelená opatření (ekosystémově 
založená opatření) – např. zeleň ve veřejných prostorech a krajině, zelené střechy 
a fasády, soukromá zeleň – zahrady; modrá opatření (opatření zaměřená na využívání 
vody a k jejímu nakládání) – např. zlepšení zadržování vody, zvyšování propustnosti 
terénu a zasakování srážkové vody, využití stojatých a tekoucích vod ve městě a krajině; 
šedá opatření (stavebně-technologická opatření) – např. izolace budov, stínění 
a ventilace, voděodolné konstrukce odpadních vod, atp. a měkká opatření (opatření 
organizačního a administrativního charakteru, která slouží k podpoře realizace ostatních 
opatření). Zelená, modrá a šedá opatření mohou být samostatná, často však dochází 
k jejich vzájemnému propojení – tj. jsou realizována jako celek. Propojením zelených 
a modrých opatření je např. vytváření drobných vodních ploch včetně doprovodné zeleně, 
kam je mezi zeleň do mírných terénních prohlubní pro zasakování odváděna dešťová 
voda z přilehlých zpevněných ploch nebo podpora zasakování vody pomocí 
zatravňovacích pásů. U adaptačních opatření na budovách se může jednat o propojení 
všech tří typů opatření – např. stínící prvky (šedá), zelené střechy nebo fasády (zelená) 
a nádrže na dešťovou vodu (modrá). 
 
Cílem migitačních opatření je omezit budoucí rizika vyplývající z měnícího se klimatu. 
Jedná se tedy v naprosté většině o politiky související se snižováním emisí skleníkových 
plynů, které jsou hlavním akcelerátorem změny klimatu. Patří mezi ně zejména 
energetická opatření na budovách, která je žádoucí propojovat s adaptačními opatřeními, 
nebo opatření pro omezení emisí skleníkových plynů v dopravě. Mitigačním opatřením je 
i údržba, popřípadě rozšiřování zelených ploch, např. obnova lesů, výsadby zeleně 
v krajině, apod. Jedná se tedy o technická, organizační a administrativní opatření. 
 
Předkládaná koncepce zohledňuje strategické a koncepční dokumenty na celostátní, 
krajské a místní úrovni, přičemž nejsilnější vazba je mezi dokumenty na národní a místní 
úrovni. Adaptační strategie svým zaměřením tyto koncepce vhodně doplňuje. 
 
Výchozím dokumentem pro tuto koncepci je Strategický plán rozvoje města Olomouce na 
období 2017 - 2023. Adaptační strategie se svými strategickými cíli, specifickými cíli 
a opatřeními podílí na naplňování priorit a cílů této výchozí koncepce. Další velmi silnou 
vazbu lze hodnotit ve vztahu k Územnímu plánu města Olomouce, který obsahuje podněty 
a požadavky s konkrétně definovaným nárokem na změnu využití území, které se přímo 
promítají do posuzované koncepce. Plán udržitelné městské mobility Olomouc je klíčový 
pro tuto koncepci v přípravě udržitelné mobility na území města Olomouce s plánovanou 
zvýšenou kvalitou mobility lidí i podniků za minimalizování negativních dopadů na zdraví 
obyvatel a životní prostředí a snížení množství produkce skleníkových plynů. Plán pro 
chytrou Olomouc navrhuje chytrá řešení zejména v oblasti monitoringu spotřeby energií, 
šetření energiemi, chytrého stínění, osvětlení apod. 
 
Podněty řešitelné v koncepci obsahuje na národní úrovni jak Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR (2015), u níž probíhá aktualizace, tak také Politika 
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ochrany klimatu ČR (2017), přičemž obě strategie se v Adaptační strategii promítají 
prostřednictvím specifických cílů a opatření. Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu (2017) se v Adaptační strategii promítá v oblasti zlepšování mikroklimatu v obci 
a posílení přirozených funkcí krajiny (zadržování vody, péče o zeleň) a obsahuje konkrétní 
aktivity k naplnění této strategie. 
 
V případě krajského dokumentu Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 
na období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2030 se uvedené podněty budou promítat do 
posuzované koncepce, jejich cílů a opatření, neboť tato strategie považuje adaptaci na 
změnu klimatu za jednu z priorit celého území. K dlouhodobým prioritám patří: snižování 
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí; zavádění prvků cirkulární 
ekonomiky a zefektivnění odpadového hospodářství; zvyšování energetických úspor; 
adaptace na dopady klimatické změny; ochrana přírody a péče o krajinu.  
 
Hlavní dokumenty a strategie, které mají vazbu na posuzovanou koncepci, byly posouzeny 
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Na základě posouzení aktuálního znění Adaptační strategie vůči jednotlivým složkám 
a problémovým okruhům životního prostředí a při zohlednění stávajících problémů 
životního prostředí byly identifikovány potenciální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 
ve vymezeném území v následujících složkách životního prostředí: kvalita ovzduší; 
klimatická změna; kvalita a dostupnost vody, hospodaření s vodou; ochrana biologické 
rozmanitosti; zábor půdy, erozní ohrožení půd; skladba a odolnost lesů; brownfields 
a staré ekologické zátěže; obyvatelstvo a veřejné zdraví; hluková zátěž obyvatelstva; 
materiálové toky a využití odpadů. 
 
Navržená opatření Adaptační strategie v dotčeném území byla v souvislosti 
s předpokládanými vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví slovně 
vyhodnocena. Realizací koncepce jako celku nedojde k negativnímu ovlivnění stavu 
životního prostředí a veřejného zdraví na území města Olomouce. Žádná navrhovaná 
opatření nepředpokládají významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Potenciální negativní vlivy na přírodu a krajinu mohou nastat v souvislosti s novou 
výstavbou. Mírný negativní vliv lze očekávat v rámci případných záborů PUPFL a v rámci 
případných záborů ZPF v důsledku nové výstavby. Většina opatření má pozitivní vliv na 
vymezené oblasti životního prostředí, na klima a ovzduší (plánované aktivity sníží produkci 
znečišťujících látek z lokálních topenišť, dopravy a teplárenství, lze očekávat snížení 
dopadů klimatických změn, posílení retenční schopnosti krajiny a zlepšení mikroklimatu 
v intravilánu města a zmírnění dopadů klimatické změny ve volné krajině), dále na přírodu 
a krajinu (kromě již zmíněné posílené retenční schopnosti krajiny lze očekávat také 
podporu prvků ÚSES a jejich funkčnosti, zlepšení kvality zeleně ve městě a volné krajině 
a v přístupech k hospodaření v krajině, předpokládá se rovněž pozitivní vliv na 
biodiverzitu, druhou a věkovou skladbu okolních lesů a kvalitu městské zeleně a lesních 
porostů) a na obyvatelstvo (opatření by měla přinést pozitivní vlivy na veřejné zdraví 
v souvislosti s bezpečností obyvatel v podmínkách extrémních jevů počasí). 
 
V koncepci jsou zahrnuty všechny důležité projekty a záměry, které jsou na území města 
Olomouce v návrhovém období do roku 2030 plánovány (tj. např. projekty v oblasti 
dopravy, územního rozvoje, ochrany životního prostředí a další). Není tedy předpokládaná 
kumulace s jinými významnějšími záměry v území, které nejsou v koncepci obsažené 
a není tedy ani předpoklad kumulativních negativních vlivů. 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 
v Plánu udržitelné městské mobility Olomouc, či s opatřeními v oblasti monitoringu 
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spotřeby energií, šetření energiemi, chytrého stínění, osvětlení apod., která jsou stěžejními 
v rámci koncepce Plán pro chytrou Olomouc. 
 
Realizace koncepce předpokládá pozitivní vlivy na zvýšení retenční schopnosti 
nezastavěného i zastavěného území zvyšováním podílu přírodě blízkých adaptačních 
opatření, navrhuje protipovodňová a revitalizační opatření, půdoochranná opatření, dále 
eliminuje erozní činnost, má za cíl stabilizovat dotčené území obnovou krajinotvorných 
prvků, zlepšit kvalitu ovzduší zvýšením podílu nízkoemisní a bezemisní dopravy, klade si 
za cíl zlepšit stav životního prostředí a klima v intravilánu města, např. vlivem 
efektivnějšího nakládání s dešťovou a odpadní vodou, čímž budou šetřeny vodní zdroje 
a bude předcházeno riziku sucha, dále město počítá s budováním extenzivních 
a intenzivních zelených střech, v kombinaci s vodními prvky a vhodnou doprovodnou 
zelení. Navrhovaná opatření mají také zlepšit energetickou náročnost v sektoru budov 
a veřejného osvětlení. 
 
Do zájmového území statutárního města Olomouce bezprostředně zasahuje evropsky 
významná lokalita (dále jen „EVL“) Litovelské Pomoraví (EVL CZ0714073) a Morava  -
Chropyňský luh (EVL CZ0714085). Jedinou ptačí oblastí, nacházející se na území 
statutárního města Olomouce je ptačí oblast Litovelské Pomoraví (dále jen „PO“). Do 
řešeného území zasahuje část EVL i PO (k.ú. Černovír, Hejčín, Chomoutov, Řepčín), 
které jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví, kde věcně a místně příslušným orgánem 
ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  
 
Orgán ochrany přírody (krajský úřad) učinil závěr, že uvedená koncepce nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost EVL nebo PO ve správním obvodu Krajského úřadu Olomouckého kraje ve 
svém stanovisku pod č.j.: KUOK 127264/2021 ze dne 22. 12. 2021.  
 
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Adaptační a mitigační strategie města 
Olomouce je základním střednědobým koncepčním dokumentem statutárního města 
Olomouce v oblasti adaptaci na změny klimatu a ochraně klimatu. V rámci Analytické části 
je provedena analýza současného stavu spotřeby a produkce energií na území města. Je 
provedena inventura emisí C02 ze zdrojů na území. Strategie dále uceleně popisuje 
aktuální stav území města v oblastech, které jsou citlivé k dopadům klimatické změny 
(kritická místa ve vztahu ke klimatickým jevům - tepelné ostrovy, záplavová území atd.), 
analyzuje a vyhodnotí zranitelnost, adaptivní kapacitu a rizika pro území města, vč. 
dopadů na infrastrukturu a na obyvatelstvo apod. V Návrhové části stanovuje vizi, cíle 
a opatření v jednotlivých oblastech/sektorech, která podrobněji charakterizuje. Opatření 
jsou adaptační, tak i mitigační. Návrhová část je hlavní koncepční částí strategie, a to 
i z pohledu vlivů na životní prostředí. 
 
K tomu orgán ochrany přírody uvádí: Jak uvádí i předkladatel, do řešeného území 
zasahuje evropsky významná lokalita CZ0714073 Litovelské Pomoraví a stejnojmenná 
ptačí oblast a dále evropsky významná lokalita CZ0714085 Morava - Chropyňský luh. 
Rozloha EVL Litovelské Pomoraví je asi 9 458 ha, jejími předměty ochrany je osm typů 
přírodních stanovišť a osm evropsky významných druhů. Rozloha ptačí oblasti je asi 
9 318 ha. Předmětem ochrany jsou tři druhy: ledňáček říční, lejsek bělokrký a strakapoud 
prostřední a jejich biotopy. Rozloha EVL Morava - Chropyňský luh je asi 3 200 ha 
a předmětem ochrany je několik typů přírodních stanovišť a pět evropsky významných 
druhů. Po seznámení se s předloženým podkladem orgán ochrany přírody dospěl 
k závěru, že koncepce - dokument, který doporučuje, co by se pro splnění vytyčených 
specifických cílů mělo udělat - nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy 
na celistvost a předměty ochrany výše uvedených lokalit soustavy Natura 2000, a tedy 
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žádných lokalit soustavy Natura 2000. Tato úvaha je v souladu s konstatováním 
v předloženém materiálu, že u velké části opatření nelze předpokládat vlivy na lokality 
soustavy Natura 2000, neboť se jedná o opatření vázané na stávající zástavbu a činnosti, 
která nebudou směřována do lokalit soustavy Natura 2000. 
 
Upozorňujeme ovšem, že jednotlivé konkrétní záměry vycházející z tohoto strategického 
dokumentu musí být posuzovány samostatně v souladu s ustanoveními §§ 45h a 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, což se 
týká zejména opatření na území lokalit soustavy Natura 2000 nebo v její blízkosti, či 
opatření, která by lokality soustavy Natura 2000 mohla ovlivnit.  
 
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 nebo PO ve svém stanovisku pod 
čj.: 04210/OM/21 ze dne 18. 1. 2022. 
 
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Dne 13. 12. 2021 byla Agentuře 
doručena žádost o vydání stanoviska podle § 45i odst. 1 ke koncepci „Adaptační 
a mitigační strategie města Olomouce“, zda předložená koncepce může mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost území soustavy Natura 2000. 
 
Žádost se, vzhledem k působnosti koncepce na území statutárního města Olomouce, 
vztahuje k územní působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 
regionálního pracoviště Olomoucko, v rámci níž se ve vztahu k soustavě Natura 2000 
koncepce týká části území evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví a ptačí oblasti 
Litovelské Pomoraví, které jsou v překryvu s katastrálními územími Černovír, Hejčín, 
Chomoutov a Řepčín. 
 
Jak je v materiálu přiloženém k žádosti uvedeno, Adaptační a mitigační strategie města 
Olomouce je základním střednědobým koncepčním dokumentem statutárního města 
Olomouce v oblasti adaptací na změny klimatu a ochraně klimatu. Návrhovým obdobím 
pro adaptační a mitigační část strategie je rok 2030, výhledovým horizontem adaptační 
části strategie je rok 2050. 
 
Předložena byla návrhová část strategie v rozpracované podobě, v níž je dána struktura 
cílů, opatření a typových opatření. Struktura Koncepce obsahuje strategické a specifické 
cíle a skupiny opatření a typová opatření.  
 
Strategický cíl Snížení emisí skleníkových plynů na území statutárního města Olomouce 
obsahuje 7 specifických cílů, k nimž směřují technická, technologická nebo organizační 
opatření uplatňovaná na příslušnou městskou infrastrukturu a podobně. 
 
Strategický cíl Adaptace na změnu klimatu na území statutárního města Olomouce 
obsahuje 4 specifické cíle, k nimž směřují opatření související s efektivnějším nakládáním 
s dešťovými vodami, uplatněním zeleně v zastavěných prostorech města, veřejných 
prostranstvích apod., ale také se zlepšováním vodohospodářské infrastruktury, s přírodě 
blízkými protipovodňovými a revitalizačními opatřeními na vodních tocích a s protierozními 
a půdoochrannými opatřeními v krajině a lesích. 
 
Strategický cíl Systémová opatření pro podporu mitigace a adaptace obsahuje 2 specifické 
cíle s opatřeními zaměřenými na snížení množství vypouštěných skleníkových plynů.  
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Většina koncepcí řešených oblastí už z povahy věci není ve střetu se stavem území 
soustavy Natura 2000, zejména proto, že s nimi nemají významný územní průmět.  
 
U řady řešených oblastí lze předpokládat, že opatření, pokud budou realizována, budou 
směřovat ke zlepšením, jejichž vliv na lokality soustavy Natura 2000 bude nepřímo mírně 
pozitivní, případně neutrální (např. díky snížení emisí modernizací vozového parku či 
zdrojů tepla apod.). 
 
Konkrétní budoucí opatření, která mohou mít potenciál mít přímý vliv na lokality soustavy 
Natura 2000, protože se mohou týkat příslušných částí krajiny na jejich území, budou 
podléhat standardním schvalovacím procesům, v nichž zájem na jejich ochranu nemůže 
být opomenut. 
 
Vzhledem k výše uvedenému dospěla Agentura k názoru, že významný vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany nebo celistvost EVL lze vyloučit. 
 
Vzhledem k tomu, že oba dotčené orgány ochrany přírody ve své územní 
působnosti ve stanoviscích dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 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 ustanoveními §§ 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 negativní vlivy. Koncepce nebude mít významný negativní 
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a většina uvažovaných opatření má naopak 
příznivý vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a to zejména v oblastech, která 
jsou v dotčeném území problematická. Dále krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že 
dotčené území je tvořeno územním obvodem jedné obce. 
 
Na základě předloženého oznámení koncepce, jejího charakteru, velikosti dotčeného 
území, vyjádření uplatněných v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení a porovnání 
s kritérii pro zjišťovací řízení uvedenými v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na 
životní prostředí 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. 
 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 
 
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. 
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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 OLK029K. 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník k č.j.: KUOK 16165/2022 
  
Předkladatel koncepce 
 
Statutární město Olomouc 
Horní náměstí 11 
779 00 Olomouc 
 
Zpracovatel oznámení 
 
RADDIT consulting s.r.o. 
Fojtská 574 
739 24 Krmelín 
 

Dotčené územní samosprávné celky 
 
Olomoucký kraj 
hejtman 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
 
Statutární město Olomouc 
Horní nám. 583 
779 11 Olomouc 

http://www.olkraj.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
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Dotčené správní úřady 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Regionální pracoviště Olomoucko 

Husova 906/5a Litovel 

784 01 Litovel 

 
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 

 
Magistrát města Olomouce 
Odbor životního prostředí 
Horní náměstí 583 
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 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
Veleslavínova 1598/18 
702 00 Ostrava 

 

 

Na vědomí 
 
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 
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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  
 
  
 Příloha: Kopie došlých vyjádření 
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