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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce
„Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 2030“
Olomouckému kraji bylo dne 10. 8. 2022 doručeno Vaše sdělení ze dne 8. 8. 2022 o
zveřejnění oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu
klimatu pro období 2023 – 2030“ (dále jen Adaptační strategie nebo koncepce),
zpracované podle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
k vyjádření v souladu s § 10c odst. 3 citovaného zákona. Koncepce bude podrobena
zjišťovacímu řízení podle § 10d výše uvedeného zákona. Oznámení záměru předkládá
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460, zastoupený na
základě plné moci Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem spol. Atregia s.r.o., Vážného 10,
621 00 Brno.
Adaptační strategie 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. Koncepce je členěna do třech hlavních částí: Analýza
zranitelnosti, Návrhová část a Implementační část.
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.
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