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(autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, autorizace č.j.: 630/1677/05)
Ing. Gabriela Součková
Ing. Jana Zieglerová
Stručný popis koncepce:
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 2020
(dále též jen „PRÚO OLK“) je základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje.
Jedním z jeho hlavních úkolů je zformulovat rozvojové priority a cíle a oblasti podpory
kraje na období pěti let (resp. 12 v případě vize a dlouhodobých priorit a cílů) tak, aby
co nejúčinněji přispívaly k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje.
Předkládaný PRÚO OLK je zpracováván pro návrhové období 2015–2020
s dlouhodobým výhledem do roku 2027. Základ dokumentu tvoří „Analytická část“
a „Návrhová část“. Vybrané aspekty návrhové části rozvíjí kapitola věnovaná vazbám
na kohezní politiku 2014–2020 a vazbám na územně plánovací dokumentaci kraje.
Důležitou přílohou je „Vymezení území s výraznými rozdíly v socioekonomickém vývoji“.
Analytická část je tvořena socioekonomickou analýzou a shrnující SWOT analýzou.
Návrhovou část tvoří:
 vize rozvoje, dlouhodobé priority a cíle (do roku 2027): představující stručnou
formulaci o dlouhodobém rozvoji olomouckého kraje, tato část bude při aktualizací
zrevidována a případně upravena;
 střednědobé priority, střednědobé cíle, oblasti podpory: stanovení rozvojových
témat za kraj jako celek s přihlédnutím u oblastí s územním charakterem
na územně plánovací dokumentaci;
 akční plán (tříletý a roční): činnosti v kompetenci kraje – specifikace kroků, které
je potřeba uskutečnit k dosažení střednědobých cílů.
Průběh posuzování:
Oznámení koncepce PRÚO OLK zpracované v rozsahu 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 (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí“) bylo příslušnému úřadu, Ministerstvu životního prostředí (dále též jen „MŽP“),
předloženo dne 17. 3. 2015. Po kontrole náležitostí bylo oznámení koncepce zveřejněno
v Informačním systému SEA a rozesláno k vyjádření dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Zjišťovací řízení ke koncepci PRÚO OLK bylo zahájeno dne 9. 4. 2015 zveřejněním
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední
desce Olomouckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP203K) a zaslána dotčenému územnímu
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samosprávnému celku pro zveřejnění na úřední desce. Zjišťovací řízení bylo ukončeno
dne 11. 5. 2015 vydáním závěru zjišťovacího řízení (č. j.: 31064/ENV/15).
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
(dále též jen „vyhodnocení SEA“) byl MŽP předložen dne 8. 6. 2015 a po kontrole
náležitostí byl dne 12. 6. 2015 rozeslán ke zveřejnění podle § 16 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA
se konalo v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí v Kongresovém
sále v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 21. 7. 2015. Zápis z veřejného
projednání obdrželo MŽP dne 23. 7. 2015.
Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení koncepce PRÚO OLK na životní prostředí a veřejné zdraví bylo
zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 9 k tomuto zákonu, která
stanoví náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví, a podle požadavků na jeho obsah a rozsah, uvedených v závěru zjišťovacího
řízení, vydaného podle § 10d uvedeného zákona.
Koncepce PRÚO OLK byla navržena v jedné variantě. Varianty mohou nastat
až v dalších krocích naplňování cílů PRÚO OLK, zejména pak při realizaci konkrétních
projektů, při jejichž výběru je proto žádoucí uplatňovat environmentální kritéria, navržená
v rámci vyhodnocení SEA.
Součástí PRÚO OLK bylo hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 114/1992 Sb.“), a to z hlediska důsledků realizace koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany.
Vyhodnocení bylo provedeno pro všechny v návrhu koncepce uvedené dílčí cíle
a opatření dílčích cílů. Možný negativní vliv nelze vyloučit zejména v případě opatření
hmotné povahy (budované objekty a infrastruktura). V těchto případech bylo použito
hodnocení se symbolem otazníku (?), přičemž podle skutečné povahy, rozsahu a umístění
daného záměru může v reálu nabýt významu 0 až -2 (význam nulový, mírně negativní
až významně negativní). Opatření, u nichž byl dopředu zřejmý nulový vliv, byla
ohodnocena znaménkem 0. V případě pozitivního vlivu na životní prostředí byla danému
opatření přiřazena hodnota +1, +2. Ke každému hodnocenému opatření byl uveden
komentář k hodnocení.
Na základě provedeného posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví lze konstatovat, že PRÚO OLK nepředpokládá závažné ovlivnění životního
prostředí a veřejného zdraví. Obecně lze konstatovat, že PRÚO OLK klade důraz
na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. U většiny aktivit lze předpokládat
pozitivní vliv na životní prostředí či alespoň soulad s principy udržitelného rozvoje.
Nepříznivé dopady na životní prostředí a veřejné zdraví lze očekávat až v období výstavby
jednotlivých záměrů, ty však mohou být do značné míry eliminovány účinnými zmírňujícími
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opatřeními. V rámci vyhodnocení SEA nebyly identifikovány takové negativní vlivy této
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by narušily kvalitu života nebo stav
životního prostředí v daném území. Ze samostatného hodnocení autorizovanou osobou
vyplývá, že schválení PRÚO OLK nebude mít významný negativní vliv na předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ani na celistvost soustavy Natura
2000. Koncepce nepředpokládá vliv v měřítku nadregionálním, respektive přeshraničním.
Nedílnou součástí opatření pro zamezení významných negativních dopadů
realizace PRÚO OLK na životní prostředí je navržený soubor environmentálních kritérií pro
systém výběru projektů, které budou na základě koncepce podpořeny, a návrh indikátorů
pro hodnocení implementace předkládaného dokumentu. Pomocí těchto indikátorů pro
hodnocení implementace PRÚO OLK bude možné monitorovat přínosy jeho realizace pro
životní prostředí a vyvodit důsledky pro další návrhová období.

Závěry posuzování:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. d) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného
projednání vydává z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí:

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce

„Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
na období 2015 - 2020“
verze červenec 2015
s níže uvedenými požadavky a podmínkami, kterými budou zároveň zajištěny
minimální možné dopady realizace Programu rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje na období 2015 - 2020 na životní prostředí a veřejné zdraví:
A. Podmínky a požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
1) Při realizaci vybraných projektů uplatnit odpovídající opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
navržená v kapitole 7 vyhodnocení SEA.
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2) Při výběru projektů zohlednit problematiku ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví, a to zapracováním environmentálních kritérií podle kapitoly 11 Vyhodnocení
SEA do celkového systému hodnocení a výběru projektů.
3) Při přípravě, realizaci a provozování konkrétních záměrů respektovat principy
a podmínky stanovené ve vyhodnocení SEA včetně podmínek vyplývajících
z environmentálních limitů vycházejících z platných právních předpisů, tj. zejména
podmínek vyplývajících z právní úpravy území chráněných v rámci zákona
č. 114/1992 Sb., podmínek vyplývajících z právní úpravy chráněných oblastí
přirozené akumulace vod a z ochranných pásem vodních zdrojů dle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, z podmínek týkajících se
ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, podmínek ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, podmínek ochrany lesů dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění
pozdějších předpisů a podmínek ochrany kulturních památek dle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4) Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území a dalších území definovaných
dle zákona č. 114/1992 Sb., minimalizovat fragmentaci krajiny, minimalizovat zábor
ZPF a PUPFL. Preferovat výstavbu na bonitně méně hodnotných půdách.
5) V případě střetu umístění stavebních projektů se systémem ÚSES a jeho
migračními trasami vybavit tyto stavby průchody tak, aby migrační potenciál
biokoridorů zůstal zachován.
6) Co nejméně zasahovat do ochranných pásem vodních zdrojů. V případě potřeby
zpracovat hydrologický průzkum.
7) V případě nutnosti posoudit záměry realizované na základě programu pomocí
biologického hodnocení zpracovaného dle zákona č. 114/1992 Sb.
8) Při realizaci projektů respektovat krajinný ráz a sídelní strukturu v území.
V odůvodněných případech zajistit zpracování hodnocení vlivu záměru na krajinný
ráz dle zákona č. 114/1992 Sb.
9) V případě zásahů objektů do dobývacích prostorů kontaktovat příslušné úřady
o povolení stavby podle §19 odst. 1 a 2 horního zákona.
10)V průběhu realizace daných projektů využívat ekologicky šetrnou stavební dopravu,
zmírnit související zátěže a znečištění, zajistit fyzickou ochranu cenných stanovišť
a provizorních řešení pro zvěř.
11)V případě realizace záměrů, které mohou ovlivnit akustickou situaci vypracovat
detailní hlukové studie k danému záměru v rámci navazujícího správního řízení.
Na základě těchto studií vypracovat návrh případných protihlukových opatření.
12)Sledovat průběh implementace programu a vlivy implementace na životní prostředí
a veřejné zdraví.
13)Použít stanovené monitorovací indikátory vlivu na životní prostředí při sledování
dopadů implementace programu.
14)Negativní vlivy zvýšení návštěvnosti na chráněná území a prvky ÚSES
kompenzovat environmentálním vzděláváním návštěvníků, např. instalací infotabulí,
pořádáním přednášek apod.
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15)Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání
veškerých došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu
vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci. Zpracuje odůvodnění podle
§ 10g odst. 4 věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které bude
součástí usnesení zastupitelstva a zveřejní opatření pro sledování a rozbor vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
B. Podmínky a požadavky z hlediska hodnocení vlivů na lokality soustavy
Natura 2000
1) Veškerá opatření musí být navržena s respektováním integrity a územní ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a nesmí vést
k poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území. Při výběru
konkrétních záměrů naplňujících cíle této koncepce je třeba upřednostňovat ty,
které zlepšují stav předmětů ochrany Evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“)
a Ptačích oblastí (dále jen „ PO“), nebo jej alespoň nezhoršují.
2) Při realizaci konkrétních aktivit navržených PRÚO OLK je nezbytné odstranit
či minimalizovat případnou prostorovou kolizi záměru s předměty ochrany EVL
a PO, respektive s biotopy druhů a typy evropských stanovišť.
3) Záměry, které budou navrhovány na základě koncepce, musí být před schválením
jejich realizace pečlivě vyhodnoceny, resp. posouzeny v rámci procesu jejich
přípravy z hlediska vlivů na konkrétní dotčené přírodní lokality tvořící soustavu
Natura 2000 ve smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
4) V rámci realizace PRÚO OLK budou navrhované aktivity konzultovány z hlediska
vlivů na lokality soustavy Natura 2000 s pracovníky orgánu ochrany přírody.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu
postupovat podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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