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           Č. j.: 71774/ENV/15 

      V  Praze dne 14. října 2015 

STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí 

podle 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 

k návrhu koncepce 

„Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“ 

    verze 3 k 30. 9. 2015 

 

Předkladatel koncepce: Statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583 
779 00 Olomouc 

 
Zpracovatel koncepce: Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy 

Horní náměstí 5 
772 00 Olomouc 

 
Zpracovatel posouzení: GHC regio s.r.o. 

Sokolská 541/30 
779 00 Olomouc 

 
Ing. Aleš Calábek, MBA,  
(autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku 
ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, osvědčení 
o udělení autorizace č.j. 8939/1302/OPVŽP/96 
a č.j. 47266/ENV/11) 

 
Ing. Jana Zieglerová 
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Stručný popis koncepce: 

„Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“ (dále také jen „ITI 
OA“) je dlouhodobým koncepčním dokumentem Olomoucké aglomerace pro rozvoj dané 
oblasti v souvislosti se sdruženým čerpáním dotací z různých zdrojů.  

Integrovaná strategie je nástroj, který podporuje integrované využívání 
strukturálních fondů a má potenciál zajistit významnější celkové výsledky při zachování 
stejné výše veřejných financí. V případě integrovaných územních investic je na začátku 
zajištěno několik zdrojů financování, a tím i větší jistota ohledně financování integrovaných 
opatření.  

Posuzovaná strategie má zvýšit konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost 
aglomerace, která bude založena na fungujícím a vyváženém trhu práce, přičemž 
skutečné rozlišení v rámci širšího regionu může přinést rozvíjející se znalostní ekonomiku 
těžící z výsledků místní vědecko-výzkumné a inovační činnosti. Rozvoj těchto oblastí pak 
bude stavět na kvalitní infrastruktuře a zdravém životním prostředí.  

Základ koncepce tvoří analytická a návrhová část. 

Analytická část je tvořena socioekonomickou analýzou, shrnující SWOT analýzou 
a analýzou stakeholderů.  

Návrhovou část tvoří:  

• Vize – přispět k využití rozvojového potenciálu aglomerace, a tím zvýšit její 
konkurenceschopnost.  

• Dlouhodobé strategické cíle  
o SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce  
o SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky  
o SC3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území  

• Specifické cíle a jejich opatření – stanovení rozvojových témat za celou aglomeraci 
s dílčím souhrnem aktivit. V rámci jednotlivých opatření byly identifikovány 
monitorovací ukazatele (indikátory), které budou sloužit pro sledování naplňování 
opatření (dosažení cílů).  
 

Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce ITI OA 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 26. 1. 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 ITI OA bylo zahájeno dne 11. 2. 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_MZP201K) a zaslána dotčenému územnímu 
samosprávnému celku pro zveřejnění na úřední desce. Zjišťovací řízení bylo ukončeno 
dne 11. 3. 2015 vydáním závěru zjišťovacího řízení (č. j.: 15332/ENV/15). 
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Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
(dále též jen „vyhodnocení SEA“) byl MŽP předložen dne 26. 8. 2015 a po kontrole 
náležitostí byl dne 3. 9. 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 25. 9. 2015. Zápis z veřejného 
projednání obdrželo MŽP dne 1. 10. 2015.  

 

Stručný popis posuzování: 

Vyhodnocení koncepce ITI OA 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 ITI OA byla navržena v jedné aktivní variantě, která je výsledkem diskuse 
v procesu zpracování výstupů a projednání v pracovních skupinách. V rámci vyhodnocení 
byl posouzen vliv jednotlivých cílů a z nich vyplývajících opatření, přičemž byly také 
zohledněny typické (potenciální) aktivity navazující na tato opatření. Z provedeného 
hodnocení vyplývá, že nebyly identifikovány žádné závažné negativní vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí vyplývající z provedení koncepce. Naopak byla zjištěna řada 
pozitivních dopadů, které by budoucí realizace koncepce mohla přinést. Jedná 
se především o pozitivní dopady na: 

- Veřejné zdraví – veškerá opatření řešící posílení kvalitního a funkčního systému 
vzdělávání, dopravní situaci ve městě (podpora alternativních forem dopravy, 
bezpečnost) 

- Ochrana ovzduší a ochrana před hlukem – především specifický cíl 3 „Rozvoj 
infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území“ 

- Zlepšení odpadového hospodářství – opatření „Předcházení vzniku odpadů“ 
a „Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů“ 
v rámci specifického cíle 3 

Kumulaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze očekávat 
v místech a situacích, kdy působení jednotlivých aktivit bude mít obdobný charakter 
nepříznivého působení na jednotlivé složky životního prostředí. Existence a míra kumulace 
vlivů může být blíže identifikována až při řešení konkrétních záměrů. 

Nedílnou součástí opatření pro zamezení významných negativních dopadů 
realizace ITI OA 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 ITI OA bude možné monitorovat přínosy její realizace pro životní 
prostředí a vyvodit důsledky pro další návrhová období. 
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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 

 

 

„Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“ 

verze 3 k 30. 9. 2015 

 

s níže uvedenými požadavky a podmínkami, kterými budou zároveň zajištěny 
minimální možné dopady realizace Integrované strategie rozvoje území Olomoucké 
aglomerace 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. 

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. 
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5) V rámci vybraných záměrů (např. výstavba vědecko-technologických parků, 
podnikatelských inkubátorů) využívat možnosti brownfields před výstavbou na tzv. 
„zelené louce“.   

6) 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.  

7) Spolu s novými projekty realizovat vhodná opatření pro ochranu před znečištěním 
ovzduší a působením hluku, např. protihlukové stěny, pásy zeleně, 
technickoorganizační opatření apod. 

8) Při rozvoji dopravní infrastruktury preferovat k životnímu prostředí šetrnější druhy 
dopravy. 

9) Při realizaci aktivit v rámci specifického cíle pro oblast účinnějšího nakládání 
s odpady dodržovat hierarchii nakládání s odpady. Primárně se zaměřit 
na předcházení vzniku možných odpadů a na přípravu k opětovnému použití.  

10) Sledovat průběh implementace programu a vlivy implementace na životní prostředí 
a veřejné zdraví s využitím odpovídajících indikátorů. Návrh indikátorů je uveden 
v kapitole 9 vyhodnocení SEA. V pravidelných intervalech vyhodnocovat vliv 
implementace ITI OA včetně vlivů na životní prostředí se zveřejňováním souhrnné 
zprávy. V případě zjištění významných negativních vlivů na životní prostředí 
provádět průběžnou aktualizaci této koncepce. 

11) 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.  

 

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 
                  


