Strategický plán rozvoje města Olomouc
Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Olomouckého kraje vydal ke koncepci „Strategický plán rozvoje města Olomouc“ dne
28. února 2018 souhlasné stanovisko podle § 10g 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 (Č. j.: KUOK 26641/2018).
V rámci stanoviska byly stanoveny podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace
Strategického plánu rozvoje města Olomouc na životní prostředí a veřejné zdraví.
Ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyplývají rovněž požadavky navazující na vydané
stanovisko. Jedná se o tyto – tj. § 10 g:
(4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen
zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty
pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.
(5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje zejména
a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze
stanoviska ke koncepci,
b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla
koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a,
c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách,
d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na
životní prostředí,
e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.
(6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat
příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které příslušný úřad určil
podle § 10c odst. 2.
Níže je tedy zpracováno prohlášení popisující způsob naplňování § 10 g, odst. 5.

A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci
Požadavek/podmínka
Způsob zohlednění
Požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:
1) Při přípravě ploch pro podnikání preferovat využití brownfields před výstavbou na Akceptováno. Tato problematika je přímo v koncepci řešena v rámci specifického
zelených plochách. Současně preferovat technologie s minimálními emisemi cíle 1.4 Aktivně spolupracovat s profesními a odbornými partnery, investory a
znečišťujících látek do okolního prostředí.
místními podnikateli při zajišťování rozvojových projektů.
2) Při rozvoji vodní rekreace respektovat rovněž zájmy ochrany přírody v CHKO Akceptováno. Je zahrnuto do specifického cíle 2.3 Zmodernizovat a rozšířit
Litovelské Pomoraví a EVL Morava – Chropyňský luh.
nabídku volnočasové, kulturní, sportovní a turistické infrastruktury včetně využití
potenciálu vodních toků a vodních ploch
3) Při rozvoji cyklodopravy upřednostňovat využití stávajících komunikací Akceptováno. Je zahrnuto do specifického cíle 2.4 Rozvinout podmínky pro
a minimalizovat zábory půdního fondu. Respektovat podmínky ochrany zvláště cykloturistiku a pěší dostupnost turistických cílů. Cyklodoprava je dále řešena
chráněných území.
v rámci SC 3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně
řešení parkování. V případě lokalizace do ZCHÚ budou záměry řešeny ve
spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody.
4) Při přípravě parkovišť omezovat zábory půdy, zásahy do stávající zeleně a Akceptováno. Využití dešťových vod v intravilánu je řešeno v rámci SC 3.4
současně podporovat zasakování a využití dešťových vod a vhodné doplňování Zlepšit vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat
zeleně.
protipovodňovou ochranu města. Problematika ochrany veřejné zeleně je řešena
v rámci SC 3.3 Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně a chránit
historické dědictví. Požadavek bude zohledňován při přípravě konkrétních záměrů.
5) U silničních tahů hledat možnosti realizace protihlukových opatření.
Akceptováno. Je zahrnuto přímo do návrhové části koncepce v rámci SC 3.1
Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně řešení parkování
6) Při úpravách veřejných prostranství reagovat i na předpokládané změny klimatu Akceptováno. Je zahrnuto přímo do návrhové části v rámci SC SC 3.4 Zlepšit
(nárůst teplot, sucho, zasakování vody...).
vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat protipovodňovou
ochranu města.
7) Při realizaci protipovodňových opatření respektovat požadavky uvedené v Plánu Akceptováno. Je zahrnuto přímo do návrhové části v rámci SC SC 3.4 Zlepšit
péče o Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví na období 2009 – 2018 vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat protipovodňovou
(i navazujících plánů péče) a úzce spolupracovat s orgány ochrany přírody. ochranu města.
Respektovat požadavky předmětů ochrany v EVL Morava – Chropyňský luh.
8) Při přípravě protipovodňových opatření mimo intravilán upřednostňovat přírodě Akceptováno. Je zahrnuto přímo do návrhové části v rámci SC SC 3.4 Zlepšit
blízké revitalizace vodních toků, podporovat jejich přirozené meandrování, vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat protipovodňovou
umožňovat rozliv povodňových vln do krajiny, podporovat retenci vody v krajině, ochranu města. Zde je uvedeno, že mimo intravilán budou upřednostňována přírodě
chránit a vytvářet nové vodní plochy a tůně a využívat původních dřevin.
blízká opatření.
9) Propojovat realizaci ÚSES s realizací protipovodňových a protierozních opatření.
Akceptováno. Je zahrnuto přímo do návrhové části v rámci SC SC 3.4 Zlepšit
vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat protipovodňovou
ochranu města.

Požadavek/podmínka
10) Do strategie doporučujeme zahrnout rovněž opatření ke snížení spotřeby pitné
vody ve městě.

11) Při snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení řešit rovněž
problematiku světelného smogu.
12) Při rozvoji bytového fondu řešit současně zlepšování jeho technického stavu
a snižování energetické náročnosti.
13) Zajistit naplňování podmínek stanoviska MŽP ke strategii ITI.

14) Při přípravě jednotlivých záměrů v dalších fázích (EIA, územní řízení) je nutno
zohlednit také výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů.

15) Při realizaci rozvojových opatření především vhodnou lokalizací a technickým
řešením minimalizovat negativní zásahy do přírodně hodnotných lokalit, jako jsou
ÚSES, VKP a ZCHÚ.
16) V oblasti odpadového hospodářství respektovat požadavky zákona č. 185/2001
o odpadech, a to zejména hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou v
§ 9a tohoto zákona.
17) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání
veškerých obdržených vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu SPRO, tak i k jejímu
vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci. Dále zpracuje odůvodnění podle
ustanovení § 10g odst. 4 věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
resp. prohlášení dle § 10g odst. 5 citovaného zákona a též jej zveřejní. O zveřejnění
prohlášení je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný
úřad, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky.

Způsob zohlednění
Akceptováno. Je zohledněno v rámci SC 3.7 Kontinuálně zlepšovat technickou
infrastrukturu a snižovat energetickou náročnost. Částečně je také řešeno v rámci
SC 3.4 Zlepšit vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat
protipovodňovou ochranu města.
Akceptováno. Problematika veřejného osvětlení je řešena v rámci SC 3.7
Kontinuálně zlepšovat technickou infrastrukturu a snižovat energetickou náročnost.
Požadavek bude naplňován v rámci realizace tohoto cíle.
Akceptováno. Je na obecnější úrovni řešeno u SC 3.7 Kontinuálně zlepšovat
technickou infrastrukturu a snižovat energetickou náročnost, kde se zároveň počítá
s adaptačními opatřeními na změny klimatu.
Akceptováno. ITI Strategie byla jedním z podkladů při přípravě SPRM Olomouc a
tyto koncepce jsou navzájem v souladu. Projekty řešené s podporou prostředků
k ITI strategii budou respektovat požadavky uvedené ve stanovisku SEA k této ITI
strategii.
Akceptováno. Respektování přírodních hodnot je uvedeno u několika specifických
cílů, kde je předpoklad jejich možného ovlivnění (cyklodoprava, protipovodňová
problematika). Požadavek bude naplňován v navazujících řízeních zejména
u projektů lokalizovaných do ZCHÚ, ÚSES nebo VKP, a to ve spolupráci
s příslušnými orgány ochrany přírody.
Akceptováno. Respektování přírodních hodnot je uvedeno u několika specifických
cílů, kde je předpoklad jejich možného ovlivnění (cyklodoprava, protipovodňová
problematika). Je řešeno na úrovni územního plánu a bude zohledňován při
přípravě konkrétních záměrů v navazujících řízeních.
Akceptováno. Problematika odpadového hospodářství je řešena v rámci SC 3.5
Zajistit trvale efektivní odpadové hospodářství a uvedený zákonný požadavek je
v něm zohledňován.
Bude zveřejněno. Tento materiál naplňuje uvedené zákonné požadavky.

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud
byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a
Město Olomouc se nachází v centru Moravy a nejbližší hranice (Polsko) je vzdušnou čarou vzdálena
přes 60 km. Strategický plán je zaměřen na území města Olomouce - s ohledem na polohu města a
jeho vzdálenost od hranice s jinými státy nelze předpokládat žádné přeshraniční vlivy koncepce na
životní prostředí. Koncepce proto nebyla předmětem mezistátního posuzování.
C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách
Hlavní část Strategického plánu rozvoje města Olomouc – tj. Návrhová část se soustavou pilířů a
specifických cílů - je předkládána v jedné variantě. Nebylo proto prováděno hodnocení a
porovnávání více variant. Při ex-ante hodnocení jednotlivých pilířů, které jsou naplňovány cíli a
opatřeními, nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na životní prostředí, soustavu Natura ani
veřejné zdraví, které by vyvolávaly potřebu hledání dalších variant koncepce.
D) Informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí
Součástí analytických prací bylo mj. provedení dotazníkového šetření a pocitových map mezi širokou
veřejností, která zajišťovala Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazníkové šetření proběhlo plošně
na celém území města. Sběr se uskutečnil v druhé polovině ledna a v měsíci únoru a dodatečný sběr
pak během března 2017. Pro dosažení reprezentativního výběru byla zvolena metoda kvótního
výběru. Hlavními kvótními znaky byly pohlaví, věk a vzdělání, dalším zohledněným znakem bylo
bydliště respondentů (příslušnost k městským částem). Celkem bylo zapojeno 1010 respondentů.
Tázáni byli respondenti, kteří mají v Olomouci trvalé bydliště, ale i ti, kteří ve městě bydlí většinu
roku. Sběr dat pro tvorbu pocitových map probíhal prostřednictvím papírových dotazníků
(500 respondentů) a webového dotazníku (1746 respondentů). Po očištění o neplatné, prázdné
a relevantní dotazníky bylo získáno celkem 2117 respondentů – skrze papírové dotazníky
(481 respondentů) a skrze webový formulář (1636 respondentů). Respondenti zaznamenali 25 760
bodů, linií a polygonů; a 4 801 komentářů.
Základním principem zpracování strategického plánu byla kombinace komunitně-expertní metody.
Komunitní prvek do tvorby strategie byl zajištěn jednak průběžnou komunikací a aktivním
zapojováním široké veřejnosti, tak především prostřednictvím pracovních skupin, které aktivně
vytvářely jednotlivé části strategického dokumentu. Bylo vytvořeno celkem 6 pracovních skupin,
jejichž členy byli odborníci na daná témata, a to jak z řad zástupců města a Magistrátu města
Olomouce, tak z řad zástupců subjektů veřejné správy, soukromého sektoru, neziskového sektoru,
vzdělávacích zařízení, akademického sektoru, z oblasti životního prostředí, dopravy, kultury a sportu
apod. Celkově bylo do pracovních skupin zapojeno více než 100 zástupců odborné veřejnosti.
Pracovní skupiny se scházely jak v analytické fázi, tak při nastavování strategického zaměření
a definování cílů a opatření strategie. Celkem proběhla 3 jednání pracovních skupin. Vedle toho
členové pracovních skupin pracovali na zpracování strategie průběžně korespondenční formou.
Vedle výše uvedeného zapojení široké veřejnosti formou dotazníkového šetření a pocitových map
byla veřejnost zapojována prostřednictvím veřejných projednání. První diskusní fórum bylo
uspořádáno dne 21. 6. 2017 v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Zde byla veřejnost
zapojena aktivně, a to formou kulatých stolů, na nichž občané sami definovali 10 klíčových
problémů města. Součástí byla živá diskuse o dosud získaných analytických závěrech a doporučení
pro definování návrhové části. Druhé diskusní fórum bylo uspořádáno dne 18. 9. 2017 taktéž
v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. V rámci tohoto projednání byla veřejnosti
představena připravená strategie a občané měli možnost v diskusi navrhovat konkrétní opatření
vedoucí k plnění definovaných cílů. Celkově se těchto dvou veřejných projednání zúčastnilo více než
80 osob.

Veřejnost byla průběžně informována o aktuálním vývoji na přípravě strategického plánu
na oficiálních webových stránkách statutárního města Olomouce (http://www.olomouc.eu) a zejména
také na k tomuto účelu speciálně vytvořených stránkách https://menimeolomouc.eu/strategickyplan.
Veřejnost měla možnost průběžně kontaktovat příslušné pracovníky Magistrátu města Olomouce
k doplňujícím informacím či podnětům. Součástí webových stránek také byly sekce „Zapojení
veřejnosti“ a „Jak se můžete zapojit“.
Veřejnost měla možnost zapojit se do přípravy koncepce v rámci zjišťovacího řízení (jednalo se o třetí
veřejné projednání v rámci zpracování nového SPRM Olomouce) a mohla se vyjádřit k oznámení
Koncepce a v rámci procesu SEA k návrhu Koncepce a vyhodnocení SEA. Ke koncepci byly zaslány
připomínky od dvou subjektů, které jsou, včetně vypořádání, uvedeny v tabulce.
Datum
x.2.2018

2.2.2018

2.2.2018

Připomínka
Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor životního
prostředí a zemědělství
Bez připomínek
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci
KHS uvedla několik komentářů týkajících se popisu
problematiky hluku na území města ve vztahu k dopravě
v rámci kapitoly 2.4. Vyhodnocení.
Ve svém vyjádření zpřesňuje uvedené informace týkajících
se hygienických limitů pro hluk z dopravy pro chráněné
venkovní prostory staveb. Současně se KHS ne zcela
ztotožňuje s hodnocením zdravotních rizik z hluku
z dopravy a upozorňuje na nepřesný zdroj uvedené hlukové
mapy. Doplňuje také informace ke
strategickému hlukovému mapování.
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí a
odbor koncepce a rozvoje
Uvedené odbory a útvary nemají ke koncepci připomínky

Vypořádání
x
Uvedené připomínky jsou
z hlediska zpracovatele
Vyhodnocení relevantní.
Nemají vliv na obsah Návrhové
části koncepce ani na závěry
Vyhodnocení nebo návrh
stanoviska.
Na jejich základě byla doplněna
příslušná část Vyhodnocení,
tj. kapitola 2.4.

x

Veškeré dokumenty byly zveřejněny na v rámci informačního systému SEA.
E) Informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.
Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
vyplývá z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Monitoring vlivů koncepce na životní
prostředí v dotčeném území bude sledován s pomocí monitorovacích indikátorů uvedených v kapitole
9 vyhodnocení SEA a dále na základě akčních plánů a informací o projektech realizovaných v rámci
Koncepce. Průběh naplňování Koncepce bude popsán ve zprávě o naplňování Koncepce – nástroji
pravidelného monitoringu Koncepce. Jejím účelem bude získat informace o věcném plnění Koncepce
a dosažených výstupech a výsledcích. V tomto dokumentu se budou shromažďovat informace
o aktuálním stavu realizace dílčích projektů a aktivit zařazených v akčním plánu na konkrétní časové
období. Zpráva bude přinášet informace o situaci v uplynulém období. Bude zajištěno také sledování
a rozbor vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud bude zjištěno, že provádění
Koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, bude
zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informování příslušného úřadu
a dotčených orgánů a současně bude rozhodnuto o změně Koncepce.
Návrh monitorovacích indikátorů je uveden v kap. 9 Vyhodnocení, která je provázána
s implementační částí Koncepce.

