
ODŮVODNĚNÍ PODLE § 10g ODST. 4 ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BYLO PROVEDENO:

Oznámení koncepce ITI Olomoucké aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví bylo zpracováno 
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu 
přílohy č. 7 k zákonu.

• Zpracování na základě §10c zákona č. 100/2001 Sb.
• Zjišťovací řízení – MŽP ČR (kód MZP201K)
Zahájení 11. 2. 2015
vyjádřilo se 13 subjektů
závěr podle §10d zákona č. 100/2001 Sb. (11. 3. 2015, č.j.15332/ENV/15)
• Závěr – koncepce bude předmětem posuzování vlivů na ŽP.

Vyhodnocení koncepce ITI Olomoucké aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví bylo zpracováno 
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu 
přílohy č. 9 k zákonu. Zapracovány byly i požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení, které byly uvedeny 
v závěru zjišťovacího řízení, vydaného podle § 10d zákona

• Zpracování na základě §10e zákona č. 100/2001 Sb. a závěrů zjišťovacího řízení
• Posouzení – MŽP ČR
Informace o návrhu koncepce, zveřejnění 3. 9. 2015
veřejné projednání 25. 9. 2015
termín pro zaslání vyjádření 30. 9. 2015

Veřejné projednání ITI OA a jejího vyhodnocení z hlediska vlivů na ŽP – SEA:

 26. 8. 2015 – předložení SEA na MŽP, MŽP 3. 9. 2015 rozeslalo ke zveřejnění podle §16 zák. č. 
100/2001 Sb.

 veřejné projednání - 25. 9. 2015 ve 14 h v Kongresovém sále v budově Krajského úřadu 
Olomouckého kraje

 1. 10. 2015 MŽP obdrželo zápis z veřejného projednání.

Stanovisko k návrhu koncepce:

• Podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. (14. 10. 2015. č.j. 71774/ENV/15) – souhlasné stanovisko.

BUDE NÁSLEDOVAT:

 SMOl musí dále postupovat podle § 10g odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
ŽP, v platném znění.

o Bez stanoviska ke koncepci nesmí být koncepce schválena.
o Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke 

koncepci.
o Schvalující orgán je povinen zveřejnit schválenou koncepci, odůvodnění a opatření pro 

zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na ŽP. Do 7 pracovních dnů od zveřejnění má 
schvalující orgán povinnost informovat příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené 
územní samosprávné celky.

 SMOl musí dále zajišťovat povinnosti předkladatele vyplývající z § 10h zákona č. 100/2001 Sb.
o Zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na ŽP (dotčené  správní úřady jsou 

oprávněny např. i podat podnět ke změně koncepce).




