Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto informace:
1.

Veřejnoprávní smlouvy o rozpočtových pravidlech.
Doplnění 1:
Kolik v současné době nyní KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE,
(dále též „krajský úřad“) uzavřela za rok 2016/2017 veřejnoprávní smlouvy
o rozpočtových pravidlech.
Doplnění 2:
V tomto bodu žádosti se dotazuji na počet uzavřených veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO
KRAJE, (dále též „KUOK“)., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zároveň také i počet veřejnoprávních smluv, které uzavřel KRAJ, (dále též
„Krajský úřad“) jakožto příjemce dotace podle zákona., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla).

2.

Zahájené a ukončené veřejné zakázky ve smyslu zákona o zadávání
veřejných zakázkách.
Doplnění 1:
Jaké má nyní KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, (dále též „krajský
úřad“) za rok 2016/2017 zahájené a ukončené veřejné zakázky. Prosím Vás
o bližší specifikaci onoho zákona o zadávání veřejných zakázkách
ve Sbírce zákonů. O jaký právní předpis se jedná.
Doplnění 2:
Jedná se o počet o zahájené zároveň také i o ukončené veřejné zakázky
za rok 2016/2017 pro KRAJ, (dále též „Krajský úřad“) ve smyslu zákona
o zadávání veřejných zakázek. Který úřad dohlíží nad veřejnými zakázkami.
Rozlišujeme veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu.
O jaký právní předpis ve Sbírce zákonů se jedná.

3.

Celkový finanční rozpočet za r. 2016 u veřejných zakázek.
Doplnění 1:
Jaký je celkový finanční rozpočet za rok 2016, včetně DPH v CZK
pro KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, (dále též „krajský úřad“)
u veřejných zakázek zahájených a ukončených.

4.

Kácení dřevin rostoucí mimo les a právní předpis o ochraně přírody a
krajiny.
Doplnění 1:
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Kácení dřevin rostoucích mimo les o ochraně přírody a krajiny, o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení. Kdo je oprávněn v této věci jednat specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny. Kdy
povolení kácení dřevin není potřeba.
5.

Stav nezaměstnanosti v regionu.
Doplnění 1 a 2:
Jaký je současný aktuální stav nezaměstnanosti a jsou nabídky práce
v regionu. Na jaké pracovní pozice.

6.

VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU práva a povinnosti bližší specifikace
právního předpisu.
Doplnění 1:
Kdo je oprávněn v této věci jednat. Jaké doklady musíte mít s sebou. Jaká
práva a povinnosti se musí splňovat k vyhlášce. Kolik se hradí Správní
poplatek. Kolik se hradí Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou
platnosti. Osoby studující rybářství se musejí prokazovat?

7.

Parkování jaký je systém parkování pro druh parkování parkovací místo
s označeným symbolem invalidé.
Doplnění 1:
Jaké jsou prostorové kapacity parkování a jaký je systém parkování.
S označeným symbolem invalidé.
Doplnění 2:
Jaké jsou prostorové kapacity parkování a jaký je systém parkování.
S označeným symbolem invalidé. Parkování v centru města město
Olomouc pro osobní vozidlo s označeným symbolem invalidé. Počet
takovýchto parkovacích míst pro tento druh označení zároveň také i pro
běžné parkovací místo. Jak jsou parkovací místa rozdělena a v jaké výši
zpoplatněna.

8.

Agenda odbor sociálních věcí.
Doplnění 1:
Jaké nabízíte sociální služby. Kdo provozuje a poskytuje sociální službu
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, (dále též „krajský úřad“).
Pro koho je sociální služba určena. Jaké jsou základní činnosti
poskytovaných služeb v souladu se zákonem o sociálních službách.
Doplnění 2:
Agenda odbor sociálních věcí. Jaké nabízíte sociální služby. Kdo
provozuje a poskytuje sociální službu. Pro koho je sociální služba určena.
Jaké jsou základní činnosti poskytovaných služeb v souladu se zákonem
o sociálních službách.
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9.

Dotace a jejich hlavní využití.
Doplnění 1:
Krajský úřad získal v roce 2017 dotace celkem ve výši cca a kdo Kraji
poskytne za jaké podpory dotace. V jaké oblasti budou dotace poskytnuty.
Na jaké projekty města budou dotace určeny.
Doplnění 2:
Kraj „Krajský úřad“ Olomouc v roce 2017 dotace celkem ve výši cca a kdo
městu O poskytne za jaké podpory dotace. V jaké oblasti budou dotace
poskytnuty. Na jaké projekty města budou dotace určeny.
V tomto bodu žádosti se dotazuji o identifikaci projektů a kolik jich bylo
realizováno za rok 2016/2017 pro Kraj „Krajský úřad“ Olomouc.

10. Životní prostředí odpady a hluk.
Doplnění 1:
Životní prostředí odpady a hluk v Kraji. Hlavní zákonnou normou pro
oblast odpadového hospodářství je zákon blíže specifikovat právní předpis
ve Sbírce zákonů o odpadech. O jaký právní předpis se jedná. Jaké má
Kraj nástroje odpadového hospodářství. Jaké jsou indikátory odpadů.
Jaké má Kraj možnosti k omezení hlukové zátěže a které využívá. Jaké
jsou hlavní nepříznivé účinky hlukové zátěže. Hlukové zatížení
OLOMOUCKÝ KRAJ, nástroje na ochranu před hlukem, indikátory hluku.
Doplnění 2:
Životní prostředí odpady a hluk v okres Olomouc Olomoucký kraj.
Žádná souvislost k této otázce není. Jedná se o samostatnou část otázky
v této oblasti.
11. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené
působnosti jsou? Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné
působnosti je?
12. Výběr.řízení-smlouvy
se
zdrav.
pojišťov.-na
uzavření
smlouvy
o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami
pro oblast Olomouc. Kolik se zúčastnilo účastníků výběrového řízení.
O které zdrav. pojišťov. se jedná pro oblast Olomouc pro jaký konkrétní
obor.
13. Jak je svojí rozlohou OLOMOUCKÝ KRAJ velký. Jaké územně příslušné
správní celky, obvody a jejich jednotlivé městské části spadají
pod OLOMOUCKÝ KRAJ.
Poskytnuté informace:
K dotazu č. 1
Od roku 2016 do dnešního dne bylo uzavřeno 6035 veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.
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K dotazu č. 2
Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem
a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či
služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Zákon o zadávání veřejných
zakázek rozlišuje veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné
zakázky. Veřejnou zakázkou je tedy úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo
úplatné (tedy již od 1 Kč) provedení stavebních prací.
Od roku 2016 do dnešního dne bylo zahájeno a ukončeno cca 1850 veřejných
zakázek. Všechny veřejné zakázky od 400 000,- Kč bez DPH za požadované období
jsou zveřejněny na profilu zadavatele. Odkaz na profil zadavatele Olomouckého kraje
je https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj
Všechny veřejné zakázky zahájené do 30. 9. 2016 byly zadávány dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a od 1.10.2016 jsou veřejné zakázky
zadávány dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně vykonává dozor nad dodržováním
pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadávání
podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek.
K dotazu č. 3
Celkový finanční rozpočet za rok 2016 je uveřejněn na webových stránkách
Olomouckého
kraje
http://www.kr-olomoucky.cz/rozpocty-olomouckeho-kraje-zminulych-let-cl-788.html, případně lze informace o rozpočtu a jeho plnění čerpat
z informací zveřejněných v rozklikávacím rozpočtu na webových stránkách
Olomouckého kraje http://rklik.kr-olomoucky.cz/.
U veřejných zakázek zadaných a ukončených za rok 2016 činil tento rozpočet částku
cca 398 mil. Kč (u akcí z hrazených z rozpočtu kraje) a 58 mil Kč u akcí
spolufinancovaných z jiných zdrojů.
K dotazu č. 4
O povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je oprávněn žádat vlastník, nájemce
či uživatel pozemku s doložením svého vztahu k příslušným pozemkům, na kterých
dotčené dřeviny rostou. Za dřeviny rostoucí mimo les zákon o ochraně přírody
a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění) označuje stromy či keře rostoucí
jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo
lesní půdní fond.
Povolení ke kácení dřevin není třeba z důvodů pěstebních, při údržbě břehových
porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném
pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování
těchto soustav, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti
železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze
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a z důvodů zdravotních a je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, za dodržení podmínek stanovených
zákonem o ochraně přírody a krajiny. Dále není třeba povolení ke kácení dřevin se
stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou, kterou stanoví obecně
závazný předpis Ministerstva životního prostředí.
K dotazu č. 5
V měsíci červenci 2017 eviduje Úřad práce Olomouckého kraje 18 303 uchazečů
o zaměstnání. Počet volných míst je v současné době 8 905. V tabulce můžete vidět
rozdělení z územního hlediska.

Olomoucký kraj

Uchazeči o
zaměstnání

Volná pracovní místa

Jeseník

1 422

380

Prostějov

2 096

1 761

Šumperk

3 677

1 767

Přerov

4 813

1 772

Olomouc

6 295

3 225

Na internetových stránkách Úřadu práce ČR zde (www.uradprace.cz) naleznete
Analýzu poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly. Také mimo analýz lze
na webových stránkách zjistit, jaká konkrétní volná místa jsou uchazečům
o zaměstnání nabízena.
Dále lze požadované informace získat na Integrovaném portálu MPSV, a to statistiky
nezaměstnanosti na odkazu http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz a nabídka volných
pracovních míst na odkazu http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/vm.
K dotazu č. 6
I.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů,
§ 2 písm. l) - rybářským lístkem se rozumí doklad nezbytný pro vydání povolenky
k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech
§ 13 odst. 7 - Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít
u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru,
§ 13 odst. 8 - rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce
s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského
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lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.
Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.
II.

vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a
o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
§ 10 odst. 1 - Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu
10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.
§ 10 odst. 3 - Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou
základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících
lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou
pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního
rybářského lístku. Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního
rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny
v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 10 odst. 4 - Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, která
a) je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo
rybářskou stráží,
b) složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž,
c) složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole,
d) ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo
magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru
se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství
na škole uskutečňující takový program nebo obor,
e) ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství,
nebo
f) ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář.
§ 10 odst. 5 - Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným
rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní,
popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.
§ 10 odst. 6 - Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se
a) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného
na 30 dní,
b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
c) osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo
d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.
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§ 10 odst. 7 - K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje
prokázání kvalifikačních předpokladů podle odstavce 3.

III.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Příloha sazebník, část I., položka 14, a) Vydání rybářského lístku s dobou
platnosti:
-

-

1 rok - Kč 100
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - Kč 50
3 roky – Kč 200
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které
zajišťují nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v
rámci svého povolání nebo funkce - Kč 100
10 let – Kč 500
10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce - Kč 250

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá,
vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých
odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou
rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství
v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská
stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo
potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
K dotazu č. 7
Olomouckému kraji ani Krajskému úřadu Olomouckého kraje žádný právní předpis
nestanoví povinnost vést evidenci (přehled) parkovacích míst, Krajský úřad
Olomouckého kraje touto informací nedisponuje. V souladu s § 14 odst. 5, písm. c
odkládá tuto část dotazu jelikož požadované informace se nevztahují do naší
působnosti.
K dotazu č. 8
Krajský úřad Olomouckého kraje (ani Olomoucký kraj) není poskytovatelem sociální
služby, žádnou sociální službu tak nenabízí. Sociální služby v Olomouckém kraji jsou
poskytovány poskytovateli sociálních služeb, kteří musí být registrováni podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální
služby tak jsou poskytovány (a nabízeny) samostatnými subjekty; jejich přehled
včetně základních informací o druhu poskytované sociální služby a cílové skupině
uživatelů lze nalézt v Elektronickém katalogu sociálních služeb v Olomouckém kraji
na odkaze https://kissos.kr-olomoucky.cz/katalog/default.aspx nebo v registru
poskytovatelů sociálních služeb na odkazu
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http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=1753578A41D413338934996D
E2E21816.node1?SUBSESSION_ID=1502946025001_1.
Olomoucký kraj zřizuje příspěvkové organizace v sociální oblasti, které poskytují
registrované sociální služby. Jejich přehled včetně informací o druhu poskytovaných
služeb, cílové skupině, zřizovacích listin a výročních zpráv je veřejně přístupný
na odkaze
https://urad.krolomoucky.cz/organizace/Lists/Pspvkov%20organizace/Sociln%20vci.aspx.
Základní činnosti se liší podle jednotlivých druhů sociálních služeb a jsou taxativně
vyjmenovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, který je dostupný na odkazu
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62334&fulltext=&nr=108~2F20
06&part=&name=&rpp=15#local-content, a dále jsou ještě specifikovány ve vyhlášce
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je dostupná na odkazu
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63146&fulltext=&nr=505~2F20
06&part=&name=&rpp=15#local-content.
K dotazu č. 9
Olomoucký kraj obdržel
71 539 571,95 Kč, z toho:
-

v roce 2017 na realizaci projektů celkově částku

z Operačního programu Zaměstnanost částku 60 131 262,66 Kč,
z Operačního programu Technická pomoc částku 735 001,00 Kč,
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částku 10 652 723,32
Kč,
z Operačního programu INTEREG V-A Česká republika – Polsko částku
20 584,97 Kč

Ostatní projekty z dalších operačních programů (IROP, OPŽP apod.) jsou sice
v realizaci, ale žádná dotace zatím nebyla Olomouckému kraji vyplacena.
K dotazu č. 10
Hlavní zákonnou normou pro oblast odpadového hospodářství je zákon
o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů
a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského
zdraví a trvale udržitelného rozvoje, dále upravuje práva a povinnosti osob
v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém
hospodářství. Kompletní přehled legislativy odpadového hospodářství naleznete
na stránkách Ministerstva životního prostředí:
http://mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady
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Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje
ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností pro jím spravované
území a jeho změny. Platný Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje
pro období 2016-2025 obsahující i indikátory odpadového hospodářství naleznete
na stránkách:
http://www.kr-olomoucky.cz/odpadove-hospodarstvi-cl-269.html
Ochrana před hlukem je upravena především v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Osoba, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku,
je povinna dodržovat hlukové limity (maximální hodnoty hluku) uvedené v nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění pozdějších předpisů.
Ochranu před nepříznivými účinky hluku mají v kompetenci příslušné orgány
hygienické služby. V případě Olomouckého kraje se konkrétně jedná o Krajskou
hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - odbor hygieny
obecné a komunální: http://www.khsolc.cz/odbory.aspx
Řešení problematiky hluku je tedy mimo kompetence krajských úřadů. Nicméně
ze zákona č. 258/2000 Sb. však vyplývá, že krajské úřady v přenesené působnosti
mají v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného
hlukového zatížení životního prostředí ve spolupráci s obcemi tyto úkoly:
a) předávají Ministerstvu zdravotnictví údaje o zdrojích hluku získané při výkonu své
působnosti podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 43b),
b) předávají Ministerstvu zdravotnictví pro účely pořízení strategických hlukových
map údaje o dopravě na hlavních pozemních komunikacích, které vlastní kraj,
hlavních pozemních komunikacích ve vlastnictví obcí ve správním obvodu kraje a
na dalších pozemních komunikacích včetně městské hromadné dopravy ve
správním obvodu kraje, pořizují podle údajů ze strategických hlukových map
vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví vždy nejdéle do jednoho roku ode
dne předání strategických hlukových map akční plány pro pozemní komunikace,
dráhy, letiště a zdroje hluku podle písmene a) ve vlastnictví kraje na území
aglomerace (§ 81a) ve správním obvodu kraje, jejichž součástí je vymezení a
vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci, a akční plány pro hlavní pozemní
komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve
vlastnictví obcí ve správním obvodu kraje, a to podle údajů ze strategických
hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví; pro zpracování a
aktualizaci akčního plánu platí obdobně § 81 odst. 3
K dotazu č. 11
Na tento dotaz budou zodpovězeny po doručení upřesnění požadované informace.
K dotazu č. 12
Na tento dotaz budou zodpovězeny po doručení upřesnění požadované informace.
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K dotazu č. 13
Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části.
Jeho rozloha činí 5 267 km2. Z hlediska správního tvoří spolu se Zlínským krajem
Region soudržnosti NUTS II - Střední Morava. Člení se na 5 okresů (Jeseník,
Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Území Olomouckého kraje je tvořeno 13
správními obvody obcí s rozšířenou působností (Hranice, Jeseník, Konice, Lipník
nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk,
Uničov, Zábřeh). V kraji je 402 obcí. Sídelním městem je Statutární město Olomouc.
Počet obyvatel Olomouckého kraje je 633 283.

Informace zpracovala:
28. 8. 2017, Ing. Svatava Špalková, Odbor kancelář ředitele.
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