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1. ZPRÁVA 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad 
podle ustanovení § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve svém 
stanovisku ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Olomouc, jejíž součástí je návrh zadání 
Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc, ze dne 07. 05. 2019; č.j. KÚOK 46658/2019, sdělil, 
že „Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc“ je nezbytné a účelné komplexně posuzovat 
z hlediska vlivů na životní prostředí“. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, jako příslušný úřad z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém 
stanovisku ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Olomouc, jejíž součástí je návrh zadání 
Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc, ze dne 07. 05. 2019; č.j. KÚOK 46658/2019, 
vyloučil významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (dle § 45i odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny). 

 

Na základě těchto požadavků bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Souboru změn č. X ÚP 
Olomouc na udržitelný rozvoj území včetně Vyhodnocení vlivů Souboru změn č. X ÚP Olomouc na 
životní prostředí (SEA).  

 

Vyhodnocení vlivů Souboru změn č. X ÚP Olomouc na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno 
jako samostatná dokumentace „Vyhodnocení vlivů Souboru změn č. X ÚP Olomouc na udržitelný 
rozvoj území“ (knesl kynčl architekti s.r.o., 2022), jehož součástí je také vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí „Změna č. X Územního plánu Olomouc – Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
životní prostředí“ (INVEK s.r.o., 2022). Z celkového pojetí navržené Změny č. X Územního plánu 
Olomouc dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí k závěru, že změna z 
environmentálního hlediska nemění celkové koncepční řešení platného územního plánu města 
Olomouc. Jak jednotlivé návrhové plochy a jejich regulativy, tak i územní plán jako celek, 
nevyvolávají významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. S každou jednotlivou 
plochou změny a s územním plánem jako celkem tedy lze z hlediska vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví souhlasit. 

 

Vyhodnocení vlivů Souboru změn č. X ÚP Olomouc na udržitelný rozvoj území obsahuje tento 
závěr: Na základě shrnutí vlivů řešení Souboru změn č. X na tři základní pilíře vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj a na základě výsledků rozboru udržitelného rozvoje obsažených v ÚAP ORP 
Olomouc lze konstatovat, že řešení Souboru změn č. X ÚP neovlivňuje stabilitu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj území, tedy nevytváří předpoklady pro zásadní zlepšení ani 
zhoršení podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj i pro soudržnosti 
obyvatel. Díky vzájemné koordinaci jednotlivých složek území při současném respektování 
optimální prostorové organizace území a jeho hodnot vytváří Soubor změn č. X ÚP vhodné 
podmínky pro kontinuitu harmonického rozvoje území. Ve výsledku lze konstatovat, že soubor 
změn č. X, má potenciálně indiferentní až mírně pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území. 

 

 


