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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 strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030“
Umístění:

kraj: Olomoucký

Předkladatel:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Charakter koncepce:
„Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030“
je střednědobý strategický dokument Olomouckého kraje, který definuje základní
strategické a specifické oblasti opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn na území
Olomouckého kraje a doporučuje opatření a aktivity v jednotlivých oblastech tak, aby
Olomoucký kraj prosperoval jako celek. Strategie je tvořena pro období do roku 2030.
Strategie je členěna do třech hlavních částí: Analýza zranitelnosti, Návrhová
a Implementační část. 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
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
2. 8. 2022 kompletní oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého kraje na
změnu klimatu pro období 2023 - 2030“.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 9. 8. 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 OLK030K
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. Po zákonné lhůtě obdržel krajský úřad vyjádření Magistrátu města Olomouce,
který pouze navrhuje doplnění některých vodohospodářských podkladů do Adaptační
strategie. K vyjádřením zaslaným po zákonné lhůtě se podle § 10f odst. 6 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí nepřihlíží. 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 29. 8. 2022. Kopie
obdržených vyjádření s požadavky na úpravu koncepce jsou zaslány předkladateli
koncepce k doplnění.
V průběhu zjišťovacího řízení 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;
- Magistrátu města Prostějova – ze dne 23. 8. 2022, č.j.: PVMU 128258/2022 40;
- Městského úřadu Šternberk – ze dne 23. 8. 2022, č.j.: MEST 123669/2022;
- Statutárního města Přerov – ze dne 25. 8. 2022, č.j.: MMPr/175034/2022/STAV/ZP/Ča;
- Olomouckého kraje – ze dne 26. 8. 2022, č. j.: KUOK 86989/2022;
- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – územního
pracoviště Olomouc (dále jen „KHS Olomouc“) – ze dne 26. 8. 2022, č. j.:
KHSOC/28011/2022/OC/NOC.
Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(zestručněno)
- Oddělení lesnictví, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody a orgán
ochrany ZPF – bez připomínek
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- Orgán odpadového hospodářství
Na straně 156 je uvedeno, že z pohledu Olomouckého kraje adaptační strategie
doporučuje:
Vypracování Aktualizace podkladů pro rozhodování v oblasti nakládání s odpady
Olomouckého kraje a následně může být zadána a vypracována Strategie nakládání
s komunálním odpadem v Olomouckém kraji, která jasně popíše kroky, jež povedou
k samotné realizaci vybudování environmentálně udržitelného systému nakládání
s komunitním odpadem. Jedná se dle adaptační strategie o prioritní projekt.
K tomuto záměru sdělujeme, že strategie v oblasti nakládání s komunálním odpadem na
krajské úrovni se vyvíjí již od roku 2010, kdy započala spolupráce obcí Olomouckého
kraje, která neustále pokračuje, bylo zpracováno několik studií na toto téma (STUDIE
MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
z roku 2010, STUDIE MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU z roku 2012, Systém center odpadového hospodářství v rámci
Olomouckého kraje z roku 2015, Studie toků komunálních odpadů odpadovými centry,
navýšení možností separace a využití jednotlivých složek odpadů z roku 2016, Studie
proveditelnosti na realizace zařízení k využívání zbytkových směsných odpadů na území
Olomouckého kraje z roku 2017, jejíž výsledkem bylo založení obchodní společnosti
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, která je nositelem dalších strategických
rozhodnutí a studií v oblasti dalšího směřování vývoje nakládání s zbytkovým komunálním
odpadem na území Olomouckého kraje. Vývoj strategie nakládání s komunálními odpady
v Olomouckém kraje je popsán v dokumentu „Vyhodnocení soustavy indikátorů
odpadového hospodářství Olomouckého kraje za rok 2020“ umístěný na webových
stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz.
V případě realizace výše uvedeného záměru v adaptační strategii je nutné vycházet již ze
zpracovaných dokumentů a schválených postupů.
Vypořádání: Uvedená
podkladů/studií.

opatření

a

aktivity

budou

vycházet

z výše

uvedených

- Oddělení vodního hospodářství
Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti krajského
úřadu, nejsou výše uvedeným strategickým materiálem: „Adaptační strategie
Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030“ dotčeny.
Nicméně vodoprávní úřad krajského úřadu považuje za důležité upozornit na skutečnost,
že v předloženém materiálu není žádná informace, jak byly vypořádány, zapracovány či
vysvětleny připomínky, které vodoprávní úřad k tomuto materiálu zpracovateli zaslal.
Vypořádání: Nejedná se o připomínku, ale pouze o upozornění, týkající se samotné tvorby
koncepce, do jejíž přípravy bylo oddělení vodního hospodářství zapojeno.
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 posoudit podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Magistrát města Prostějova (zestručněno)
Bez připomínek.
Závěr: Magistrát města Prostějova nepožaduje tento záměr dále posoudit podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Statutární město Přerov (zestručněno)
Připomínka ke koncepci:
3.9. PRŮMYSL A ENERGETIKA
- str. 93 „V rámci kraje je dlouhodobě z pohledu ovzduší špatná situace v Přerově
v důsledku přítomnosti velkých průmyslových podniků, jako je Precheza, a. s.,
Meopta, a.s., PSP, a.s., Metso Czech Republic či existence stacionárních
energetických a průmyslových zdrojů znečištění ovzduší na území města (např.
Teplárna Přerov), další příčinou je zde i intenzivní tranzitní doprava a nedokonalé
spalování v lokálních topeništích…“
- Poznámka: Zde uvádíme citaci z Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší
zóna Střední Morava – CZ07 (datováno 08/2020) (PZKO), která, na rozdíl od
Adaptační strategie vidí zásadní zdroje znečišťování ovzduší jinak a tyto dva
materiály nejsou zcela v souladu.
„PZKO:
C.3.2. Ovzduší
Kvalita ovzduší
Str. 58 „V zóně Střední Morava – CZ07 je kvalita ovzduší je ovlivněna především
vytápěním domácností, dálkovým přenosem znečištění z území Moravskoslezského
kraje, resp. ze Slezského vojvodství Polské republiky a dále také silniční dopravou.“
Vypořádání: Připomínka bude v textu koncepce Adaptační strategie upřesněna.
Městský úřad Šternberk (zestručněno)
Bez připomínek.
Závěr: Městský úřad Šternberk nepožaduje tento záměr dále posoudit podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
KHS Olomouc (zestručněno)
Nemá zásadní připomínky. Připomínky se týkají nepřesností v textu oznámení koncepce
v oblasti hodnocení jakosti povrchových vod.
Vypořádání: V textu oznámení koncepce zpracovatel vychází ze Zprávy o životním
prostředí v Olomouckém kraji - 2019. Upřesňující připomínky nemají vliv na závěry
uvedené v oznámení koncepce.
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
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o posuzování vlivů na životní prostředí stanovil, že koncepce
„Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030“
nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posouzena podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
„Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030“, dále
také „Adaptační strategie“ je koncepcí, naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a)
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 všech 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 Olomouckého kraje. Působnost mimo území kraje
se nepředpokládá, opatření budou směřovat primárně na území Olomouckého kraje.
Nepředpokládají se vlivy přesahující hranice České republiky.
Koncepce není řešena variantně. Řešení více variant je možné např. při přípravě
konkrétních záměrů naplňujících opatření uvedené v koncepci.
Na základě strategické vize koncepce je stanoveno 7 strategických a 30 specifických
oblastí, které budou naplňovány návrhy adaptačních a mitigačních opatření a aktivitami.
Jednotlivá opatření a aktivity jsou podrobněji popsány a rozděleny podle způsobu, jakým
mohou být realizovány, a to buď na majetku či v přímé kompetenci kraje, jím zřízených
organizací nebo opatření a aktivity, které jsou mimo vlastní majetek Olomouckého kraje.
Mezi strategické oblasti patří: 1. Voda v sídlech a v krajině; 2. Zeleň – funkční sídelní zeleň
navazující na krajinný rámec; 3. Zvýšení biodiverzity podporou hospodaření v lesích, na
zemědělské půdě a ve volné krajině; 4. Zdraví, poskytování služeb obyvatelstvu
a mimořádné události; 5. Šetrné hospodaření se zdroji, energiemi a odpady; 6. Udržitelná
doprava, propojení sídel a krajiny, podpora rekreace; 7. Systémová opatření, vzdělávání,
osvěta a inovace.
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Mezi specifické oblasti patří: 1. Zajištění dostatečných zdrojů kvalitní pitné vody pro
zásobení obyvatelstva; 2. Posílení protipovodňové ochrany území; 3. Posílení retenční
schopnosti krajiny a ochrana stávajících krajinných (retenčních) prvků; 4. Zajištění
monitoringu vod, podpora funkce vodohospodářské infrastruktury, výstavby a zefektivnění
stávajících ČOV; 5. Podpora efektivního hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném
prostředí i krajině; 6. Zvyšování funkčnosti a koncepčního rozvoje systémů sídelní zeleně
v návaznosti na krajinný rámec; 7. Podpora zavádění modro-zelené infrastruktury;
8. Zmírňování efektu tepelných ostrovů a omezování stresu z tepla ve městě; 9. Podpora
produkční a mimoprodukční funkce krajiny a podpora vhodného hospodaření ke zvýšení
její odolnosti včetně lesů a zemědělské půdy; 10. Optimalizace vodního režimu v lesích
a volné krajině realizací vhodných melioračních opatření, pozemkových úprav, ÚSES ad.,
11. Zajištění vhodné skladby dřevin v lesích, krajině i intravilánu; 12. Zvýšení heterogenity
(biologické rozmanitosti) krajiny; 13. Omezení šíření nových nemocí a škůdců
způsobených změnou klimatu, invazní druhy; 14. Zajištění protierozní ochrany půd
a posílení ochrany půdy před degradačními procesy; 15. Zajištění rozvoje zdravotní péče
a sociálních služeb; 16. Zajištění dostupnosti a kvality zdravotnických zařízení;
17. Zajištění odolnosti a připravenosti na mimořádné události; 18. Snižování energetické
náročnosti budov; 19. Podpora aplikace obnovitelných zdrojů energie a zvyšování
energetické soběstačnosti; 20. Snižování emise skleníkových plynů v oblastech dopravy,
osvětlení, odpadů a komunálních služeb; 21. Zajištění a rozvoj udržitelné individuální
i veřejné hromadné dopravy; 22. Podpora infrastruktury pro nemotorovou dopravu;
23. Podpora zlepšení dopravní situace ve městech a zajištění obslužnosti periferních
oblastí; 24. Podpora digitalizace a vznik strategických a koncepčních dokumentů
zaměřených na problematiku udržitelnosti kvality životního prostředí a jejich vertikální
provázanost na úrovni obcí, měst a kraje; 25. Podpora stávajících a zavádění nových
dotačních titulů a dalších prostředků k adaptaci na změnu klimatu, včetně snižování
administrativní náročnosti; 26. Podpora vzniku poradenských a vzdělávacích systémů
zaměřených na propagaci tématu klimatické změny, energetické soběstačnosti
a energetické neutrality ze strany kraje; 27. Podpora činnosti zájmových spolků, organizací
i jednotlivců a další spolupráce v ochraně klimatu; 28. Podpora úpravy regionální
legislativy a metodického vedení kraje k prosazování klimaticky odpovědného přístupu
veřejného sektoru i jednotlivců; 29. Implementace kritérií udržitelnosti do rozhodovacích
procesů kraje; 30. Implementace tématu adaptace a mitigace klimatické změny do
vzdělávacího rámce ve veřejné správě a v organizacích ve spoluvlastnictví kraje.
Pro jednotlivé specifické oblasti jsou dále uvedeny:
 Popis specifické oblasti
 Relevantní koncepční dokumenty
 Vazba na další specifické oblasti
 Přehled navrhovaných opatření a aktivit
V kapitole 10 Návrhu koncepce je dále uveden návrh hlavních opatření a aktivit Adaptační
strategie na klimatickou změnu – jedná se o přehled hlavních, vesměs systémových kroků,
které jsou dále stručně charakterizovány.
Převážná část uvažovaných opatření má povahu záměrů a bude generovat nové objekty,
stavby, či stavebně-technické zásahy, tj. zcela nové záměry s územním průmětem (např.
podpora udržitelných forem dopravy, energetiky, opatření v oblasti nakládání s dešťovou
vodou, podpora vhodného zemědělského a lesnického hospodaření, opatření směřující ke
zlepšení stavu veřejné zeleně, apod.). Tato opatření směřují ke zlepšení stávající modré,
zelené nebo šedé infrastruktury. Cílem koncepce však není budovat nové záměry, spíše
implementovat adaptační principy a opatření do rekonstrukcí záměrů stávajících.
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Konkrétní velikost záměrů v koncepci specifikována není a bude řešena až v dalších
fázích přípravy projektů.
Část opatření je technického charakteru (např. zvýšení podílu nemotorové dopravy;
zvýšení podílu nízkoemisní a bezemisní dopravy; snížení emisí v sektoru odpadového
hospodářství; snížení energetické a emisní náročnosti v sektoru budov a veřejného
osvětlení; rekonstrukce budov a jejich okolí; zvýšení efektivity hospodaření s vodou ve
městě i v krajině; úpravy veřejných prostranství). Tato opatření budou sloužit ke zvyšování
efektivity již stávajících zařízení a objektů. Opatření systémového, organizačního či
vzdělávacího charakteru bez významnějšího územního průmětu zahrnují např. podporu
digitalizace a zajištění provázanosti na úrovni obcí, měst a kraje; podporu stávajících
a zavádění nových dotačních titulů; rozvoj informačních, poradenských a vzdělávacích
systémů na propagaci tématu klimatické změny; nastavení systematické spolupráce
s jednotlivci a organizacemi; podpora činnosti zájmových spolků, organizací; metodické
vedení kraje k prosazování klimaticky odpovědného přístupu, apod. Tato opatření si
kladou za cíl dospět k modernizaci a digitalizaci uvedených infrastruktur, služeb a systémů
a dále usilují o zlepšení spolupráce obyvatel.
Jednotlivá opatření vychází ze zpracované analýzy zranitelnosti, která vyhodnocuje hlavní
rizika pro Olomoucký kraj a která je základním podkladem pro návrhy postupů a aktivit, jak
se uvedeným rizikům bránit a změnám přizpůsobit či se na ně adaptovat tak, aby byly
i přes tyto změny zachovány odpovídající podmínky pro hodnotný život obyvatel
Olomouckého kraje.
Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu zahrnuje níže uvedené typy
adaptačních opatření, které dělíme do 3 hlavních skupin:
 modro-zelená opatření (ekosystémově založená)
 šedá opatření (stavebně‑technologická)
 měkká opatření (behaviorální a organizační řešení)
Zelená, modrá a šedá opatření mohou být samostatná, často dochází k jejich vzájemnému
propojení, jsou realizována jako celek. Příkladem spojení zelených a modrých opatření je
vytváření vodních ploch včetně doprovodné zeleně, kde 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. technické
stínící prvky (šedá), zelené střechy nebo fasády (zelená) a nádrže na dešťovou vodu
(modrá).
Cílem mitigace je zmírnění nebo zpomalení klimatických změn. Klimatické změny jsou
přímo spojovány s množstvím skleníkových plynů v atmosféře, mitigační opatření se proto
soustřeďují na omezení množství skleníkových plynů, které do atmosféry vypouštíme.
Toho lze dosáhnout pomocí úspory energie nebo přechodem na obnovitelné zdroje
energie (OZE).
Cíle a opatření navrhované v koncepci by měly být v souladu s cíli vybraných
strategických a programových dokumentů, především těch, které jsou připravovány pro
dlouhodobé období. Předkládaná koncepce zohledňuje strategické a koncepční
dokumenty, připravované pro dlouhodobé období, na mezinárodní, národní a krajské
úrovni, přičemž největší vazba je mezi dokumenty na národní a krajské úrovni.
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Hlavním dokumentem pro tuto koncepci v oblasti adaptace na změnu klimatu je Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2021), přičemž je zde promítnuta
většina strategických a specifických oblastí a opatření. Národní akční plán adaptace na
změnu klimatu (2021) a rovněž Politika ochrany klimatu ČR (2017) obsahují konkrétní
aktivity k naplnění této strategie, jedná se o šetrné hospodaření se zdroji, energiemi
a odpady, udržitelnou dopravu, propojení sídel a krajiny a podporu rekreace. V případě
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 cílům strategie 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.
Adaptační strategie Olomouckého kraje je nadřazeným dokumentem pro adaptační
strategie měst a obcí v OIomouckém kraji. S dokumenty na místní úrovni bylo pracováno
zejména v rámci Analytické části a byly zohledňovány při stanovení cílů v Návrhové části
této koncepce.
Hlavní dokumenty a strategie, které mají vazbu na posuzovanou koncepci, byly posouzeny
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Přínos posouzení koncepce Adaptační
strategie ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišné úrovni v téže
oblasti je shledán jako minimální.
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;
klimatické změny (narůstající extrémní projevy počasí, nízká míra adaptací měst, emise
skleníkových plynů); voda (riziko povodní a snížená retenční schopnost volné krajiny);
příroda a krajina, zeleň (nízká ekologická stabilita krajiny, nevhodný způsob hospodaření
v krajině, střety záměrů se zájmy ochrany přírody); zdraví (znečišťující látky v ovzduší
z dopravy a z vytápění domácností, zdravotní rizika vyplývající z dopadů změn klimatu).
Posuzovaná koncepce je z věcného hlediska koncepcí zaměřenou primárně na zlepšení
životního prostředí. Na této strategické úrovni tak nejsou očekávány žádné negativní
vazby vůči identifikovaným problémům životního prostředí v řešeném území.
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 Olomouckého kraje. Žádná navrhovaná
opatření nepředpokládají negativní, ani významný negativní vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví.
V koncepci jsou zahrnuty všechny důležité projekty a záměry, které jsou na území
Olomouckého kraje 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 energetiky a udržitelných
forem dopravy.
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Předložená koncepce si klade za cíl zmírňovat dopady změny klimatu, přičemž navrhuje
širokou škálu opatření a aktivit jak pro intravilány měst, tak pro volnou krajinu.
Navrhovanou koncepcí není předpokládáno významné překročení norem kvality životního
prostředí nebo mezních hodnot. Pomocí navržených adaptačních opatření má koncepce
za cíl snížit produkci znečišťujících látek z dopravy a z vytápění. Současně dojde ke
snížení spotřeby energie a omezení emisí skleníkových plynů. Dále lze očekávat snížení
dopadů klimatických změn, zlepšení mikroklimatu v intravilánu (ochlazení) a zlepšení
adaptace sídel na změny klimatu. Koncepce dále předpokládá pozitivní vlivy na
protipovodňovou ochranu, retenční schopnost krajiny a také na zmírnění dopadů
klimatické změny ve volné krajině. Dojde k podpoře přírodně hodnotných prvků v krajině,
ke zlepšení stavu zeleně ve městech a ve volné krajině a v přístupech k hospodaření
v krajině. Předpokládají se také pozitivní vlivy na zdraví obyvatel. Vliv koncepce na
udržitelný rozvoj lze považovat za pozitivní. Vlivy na kulturní dědictví lze v této strategické
fázi vyloučit.
Na území Olomouckého kraje se rozprostírají dvě chráněné krajinné oblasti, kterými jsou
CHKO Jeseníky v severní části regionu a CHKO Litovelské Pomoraví, nacházející se
v centrální části kraje. V rámci soustavy Natura 2000 jsou na území Olomouckého kraje
evidovány 4 ptačí oblasti (dále také „PO“): Králický Sněžník, Jeseníky, Libavá a Litovelské
Pomoraví. Dále se v kraji nachází 79 evropsky významných lokalit (dále také „EVL“).
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 47579/2022 ze dne 29. 4. 2022.
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Adaptační strategie je novým nástrojem,
který Olomoucký kraj systematicky připravuje na dopady měnícího se klimatu a přírodních
podmínek. Cílem je dlouhodobě zajistit nižší ohrožení lidí i přírody (nižší zranitelnosti)
a zároveň vyšší odolnosti v případě nepříznivých událostí (vyšší resilience). Vedlejším
efektem těchto aktivit je zvýšení kvality života a životního prostředí, bezpečnosti obyvatel,
a podpora ekonomického a společenského rozvoje společnosti v Olomouckém kraji. Po
seznámení se s obsahem posuzované koncepce dospěl orgán ochrany přírody k závěru,
že vzhledem k obecnému charakteru koncepce je možné prozatím významný vliv této
koncepce na celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí vyloučit. Dílčí
záměry, které mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí být
posuzovány samostatně v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Rovněž orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální
pracoviště Olomoucko (dále také „Agentura“)) vyloučil významný vliv na příznivý stav
předmětů ochrany evropsky významných lokalit a celistvost ptačích oblastí ve svém
stanovisku pod čj.: 02241/OM/22 ze dne 21. 7. 2022.
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Agentura předloženou žádost společně
s poskytnutými podklady k záměru posoudila ve vztahu k EVL a PO a dospěla k závěru,
že významný vliv na území zařazená do soustavy Natura 2000 v kompetenci Agentury
nelze vzhledem k nízkému stupni rozpracovanosti předložené koncepce vyloučit. Dne
11. 7. 2022 zaslal zpracovatel koncepce Agentuře novou žádost o vydání stanoviska podle
§45i zákona o ochraně přírody a krajiny se 2 novými – doplněnými přílohami:
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1. „Analýzy zranitelnosti“ (upravená pracovní verze),
2. „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030,
Předběžné vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 v rozsahu dle § 45i zákona
o ochraně přírody a krajiny“ (doplnění červenec 2022).
Agentura znovu posoudila předloženou koncepci včetně doplněných podkladů ve vztahu
k EVL a PO a dospěla k závěru, že významný vliv na území zařazená do soustavy Natura
2000 v kompetenci Agentury lze vyloučit. Adaptační strategie nemůže vést k přímému ani
nepřímému ovlivnění předmětů ochrany a nemůže mít tudíž dopad na příznivý stav
předmětů ochrany a celistvost výše uvedených lokalit zařazených do soustavy Natura
2000 v obvodu působnosti Agentury (§ 78, odstavec 1 a 2 zákona o ochraně přírody
a krajiny), kde Agentura vydává stanoviska ke koncepcím nebo záměrům podle §45i odst.
1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Významný vliv na uvedená území zařazená do
soustavy Natura 2000 lze vyloučit.
Orgán ochrany přírody (Újezdní úřad Libavá) učinil závěr, že návrh koncepce respektuje
požadavky vyplývající z vlivu na území evropsky významné lokality Libavá CZ 0714133,
přírodní rezervace Smolenské Luka EKÚ 1639 a ptačí oblast Libavá CZ0711019.
Odůvodnění: Především při posuzování problematiky návrhu koncepce je nezbytné brát
v úvahu charakter a určení území Vojenského újezdu Libavá, který je územím se
zvláštním režimem. Určení území vyplývá ze zákona č. 222/1999 Sb., pro toto území také
platí zvláštní majetkové a vlastnické vztahy. Při posuzování uvedeného návrhu koncepce
lze, z hlediska vlivu na životní prostředí, významný vliv vyloučit, protože se jich přímo
nedotýká.
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 negativní 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. Většina opatření má významný pozitivní vliv
a pozitivní vliv na vymezené oblasti životního prostředí, zejména na oblast
energetiky a udržitelných forem dopravy, dále na klima a ovzduší, krajinu, na
obyvatelstvo a hygienu prostředí.
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.
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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 OLK030K.

Otisk úředního razítka

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová
Příloha: Obdržená vyjádření
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Rozdělovník k č.j.: KUOK 90466/2022
Předkladatel koncepce
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
Zpracovatel oznámení
Atregia s.r.o.
Vážného 10
621 00 Brno
Dotčené územní samosprávné celky
Město Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 37 Hranice
Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
Město Konice
Masarykovo nám. 27
798 52 Konice
Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
Město Litovel
nám. Přemysla Otakara 778/1b
784 01 Litovel
Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
Statutární město Olomouc
Horní nám. 583
779 00 Olomouc
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
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Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 00 Přerov
Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk 1
Město Uničov
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov 1
Město Zábřeh
Masarykovo nám. 510/6
789 01 Zábřeh
Dotčené správní úřady
Magistráty a městské úřady obcí s rozšířenou působností
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Olomoucko
Lafayettova 13
779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
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
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 74/6
779 11 Olomouc
ČIŽP OI Olomouc
Tovární 41
772 00 Olomouc
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
Náměstí 2
783 07 Město Libavá
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 1598/18
702 00 Ostrava
Na vědomí
Česká inspekce životního prostředí
Na břehu 267/1
190 00 Praha 9 – Vysočany
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
Český hydrometeorologický ústav
K Myslivně 2182/3
708 00 Ostrava 8
Český báňský úřad
Kozí 748/4
P. O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
Horní nám. 410/25
771 00 Olomouc
MŽP ČR, OVSS VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence
Vršovická 65
110 00 Praha 10
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