Zápis z veřejného projednání
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 –
2020, včetně projednání vlivů koncepce na ŽP a soustavu Natura 2000
Datum a čas konání:
Místo konání:

21.7.2015 ve 14:00 hod.
Kongresový sál v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, Olomouc

Program:
1. Úvodní slovo
2. Představení Programu (zástupce firmy Garep spol. s r.o.)
3. Představení závěrů vyhodnocení vlivů na životní prostředí (zástupce firmy GHC regio s.r.o.)
4. Diskuze
5. Závěr
Vystupující:
Bc. Pavel Šoltys, Dis. – náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování
Ing. Jan Binek, Ph.D. - zástupce ředitelky firmy Garep spol. s r.o. – zpracovatel koncepce
Ing. Aleš Calábek, MBA – jednatel společnosti GHC regio s.r.o. – zpracovatel SEA
Úvodní slovo:
Úvodem náměstek hejtmana Bc. Pavel Šoltys, Dis. přivítal přítomné a vysvětlil důvod pořízení nového
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020. Upozornil, že
skončila platnost Programu na období 2012 – 2015 a vznikla potřeba udělat jeho aktualizaci
s ohledem na změny v oblasti energetiky a nakládání s odpady popř. v rozvoji veřejné správy.
Program umožní lépe připravovat a koordinovat záměry Olomouckého kraje.
Představení Programu:
Hlavní zpracovatel koncepce p. Ing. Jan Binek, Ph.D okomentoval, jak Program vznikal a představil
obsah Programu. V Analytické části upozornil na rozdíly mezi hornatější severní částí a rovinatější jižní
částí kraje. Socioekonomické problémy na severu byly kompenzovány kvalitním životním prostředím
oproti jižní části kraje, kde jsou koncentrovány hlavní ekonomická centra se zhoršujícími se
podmínkami životního prostředí. Velkým potenciálem pro rozvoj severní části kraje je rozvoj
cestovního ruchu. K návrhové části uvedl dlouhodobé vize a cíle směřování kraje, které jsou dále
rozpracovány do střednědobých cílů a oblastí podpory. Upozornil na vazby na dokumenty na národní,
evropské i krajské úrovni.
Představení závěrů vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Nejprve pan Ing. Aleš Calábek, MBA představil proces hodnocení vlivů na životní prostředí v souladu
novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, kde v případě Programu
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020 byl příslušným úřadem pro
zahájení zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí ČR. Ze zjišťovacího řízení vyplynula
nutnost posouzení koncepce z hlediska vlivů na životního prostředí. Byla zveřejněna informace
s návrhem koncepce a zaslání připomínek ke koncepci do 27.7.2015. Na základě vyhodnocení
koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí bude vydáno stanovisko a na závěr bude schválená
koncepce zveřejněna.
K samotnému vyhodnocení koncepce hodnotitel rozvedl obsah vyhodnocení a shrnul rozdělení
záměrů na tři skupiny (neinvestiční s nulovým vlivem na ŽP, investiční nepodléhající posuzování vlivů
na ŽP a investiční záměry s možným posuzováním vlivů na ŽP podle zákona). Dále bylo provedeno
určení významnosti problému pro ŽP, byla určena jednoduchá stupnice hodnocení a u oblastí

podpory s možným výskytem předpokládaných problémů byly provedeny popisy těchto problémů.
Byly zapracovány doporučení pro další přípravu a realizaci konkrétních záměrů (např.
environmentální legislativní limity, respektování zákona č. 100/2001 Sb., respektování obecných
předpisů na ochranu přírodních charakteristik, respektování krajinného rázu a sídelní struktury, popř.
zpracování odborných studií pro jednotlivé záměry). Bylo konstatováno, že většina aktivit Programu
má pozitivní vliv na ŽP příp. mají nulový vliv na ŽP a záměry, které by mohly mít negativní vliv na ŽP,
nejsou významného charakteru a lze u nich předem definovat negativní jevy a eliminovat je případně
kompenzovat. V hodnocení bylo upozorněno na rizika při umísťování záměrů z oblasti cestovního
ruchu nebo dopravních staveb. Vyhodnocení koncepce obsahuje také návrh stanoviska pro
Ministerstvo životního prostředí a je navrženo kladné stanovisko s dodržením řady podmínek.
Součástí vyhodnocení koncepce je i posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 (zpracovatel RNDr.
Lukáš, Merta Ph.D.).
Hodnotitel přiblížil konec celého procesu hodnocení, kdy koncepce se závěrečným kladným
stanoviskem Ministerstva životního prostředí bude odsouhlasena na zasedání zastupitelstva kraje.
Diskuze:
V rámci diskuze byl položen jeden dotaz:
Dotaz: Co bylo důvodem ve zjišťovacím řízení, že vznikla potřeba hodnocení vlivů na ŽP?
Odpověď (Ing. Aleš Calábek, MBA):
Koncepce, která stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v přílohách zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů a ŽP podlého posuzování vlivů na ŽP, v případě, že je území tvořeno
územím větším než jedné obce. Hodnocení území soustavy NATURA 2000 bylo vypracováno
z důvodu, že ve svém vyjádření CHKO Jeseníky uvedlo, že může dojít záměry PRÚOOK k zásahům do
CHKO a vyslovili požadavek hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000.
Doplnění odpovědi (Mgr. Indráková – ministerstvo ŽP): I kdyby byly vyloučeny možné vlivy na
soustavu Natura 2000, i tak by koncepce podléhala procesu posuzování vlivů na ŽP. Tak to stanovuje
zákon č. 100/2001 Sb., že veškeré koncepce kraje a většího území vždy podléhají tomuto procesu
hodnocení.
Závěr:
Nebyly vzneseny další dotazy, veřejné projednání bylo ukončeno ve 14:30 hod.

V Olomouci dne 22.7.2015
zapsala Ing. Jana Zieglerová v.r.

Seznam použitých zkratek:
ČR
CHKO
SEA
ŽP

Česká republika
chráněná krajinná oblast
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
životní prostředí

