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C.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V 
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH. 

C.1. SWOT analýza 
Na vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech je 
vhodné nahlížet ze dvou úhlů pohledu, a to vyhodnocení vlivů vyplývající z vlastní Ak-
tualizace č. 2a ZÚR OK a vyhodnocení vlivů ZÚR OK jako celku (t. j. syntéza stávají-
cích jevů, nezměněných platných návrhů a návrhových jevů z Akt. č.2a ZÚR OK).  
Při hodnocení se zkoumala zejména vazba (vztah) Akt. č.2a ZÚR OK ke skutečnostem 
zjištěným v ÚAP a  vliv Akt. č.2a ZÚR OK na tyto skutečnosti.   
Vyhodnocení vazby Aktualizace č.2a ZÚR OK ke skutečnostem zjištěným v ÚAP OK 
definuje, zdali může Akt. č.2a ZÚR OK ovlivnit skutečnosti zjištěné v ÚAP OK. Vyhod-
nocení je posuzováno z hlediska čtyř úrovní reálných vazeb (vztahů) které se mohou 
vyskytnout:  
 
Vazba Aktualizace č.2a ZÚR OK ke skutečnostem zjištěným v ÚAP OK 

malá  ZÚR má identifikovatelnou, ale rozsahem omezenou vazbu 

průměrná  ZÚR má výrazněji identifikovatelnou vazbu (v rámci jednotlivých pilířů) 

silná  ZÚR má silnou vazbu, překračující jednotlivé pilíře 

nevýznamná  vazba ZÚR je zanedbatelná, popř. obtížně prokazatelná či žádná  

 
Vazba nevýznamná zde representuje skutečnost zjištěnou v ÚAP, která je iracionální 
vůči Akt. č. 2a ZÚR OK. Lze to chápat tak, že zjištěnou skutečnost ZÚR OK nemohou 
v rámci pravidel stanovených platnými právními předpisy, které upravují podrobnost, 
závaznost a obsah zpracování, nijak ovlivnit či změnit.   
 
Vyhodnocení vlivu Aktualizace č.2a ZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP OK je rozlišeno 
(vnímáno) ve čtyřech úrovních: 
 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR skutečnosti zjištěné v ÚAP OK 

-  zhoršuje hodnocené podmínky území, nebo zvyšuje uváděná ohrožení, omezuje využití 
zjištěných příležitostí 

±  v jednotlivých případech mohou být dopady diferencované – pozitivní, nebo negativní, 
zejména s ohledem na územní podmínky 

+  zlepšuje hodnocené podmínky území, nebo snižuje uváděná ohrožení, podporuje využití 
zjištěných příležitostí 

0  v rámci identifikované, zpravidla nevýznamné vazby, nelze definovat žádný vliv 

 
Jako pozitivní (označení +), pokud Akt. č.2a ZÚR OK zlepšuje hodnocené podmínky 
území, nebo snižuje uváděná ohrožení a zlepšuje zjištěné příležitosti.  
Opačné dopady (kdy Akt. č.2a ZÚR OK zhoršuje hodnocené podmínky území, nebo 
zvyšuje uváděná ohrožení a omezuje využití zjištěných příležitostí) signalizuje označení 
(-). 
Pokud vliv nelze definovat, hodnotit, nebo stanovit je označen „0“. 
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Pokud je uplatněno hodnocení ±, tak ho lze chápat jako vlivy pozitivní  (+), ale i možné 
negativní (-) působící souběžně. Tato situace může nastat např. při vyjádření obecné 
podpory v přípravě ploch pro bydlení a růstu počtu obyvatel, apod., což u většiny sídel 
bude mít pozitivní dopady, avšak v případě prudce se rozvíjejících sídel (suburbaniza-
ce) tento proces může překročit mez, kdy začnou převažovat negativní dopady jak z 
hlediska soudržnosti obyvatel území, občanského vybavení tak i např. dopravní in-
frastruktury.  
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1. Horninové prostředí a geologie 

1.1. Vybrané jevy dle ÚAP 
– Dobývací prostory 
– Zásoby surovin a nerostů 
– Poddolovaná území a sesuvná území 

Na území kraje se nachází řada ložisek nerostných surovin regionálního i nadregionál-
ního významu, rozvoj těžby umožňuje i velké množství chráněných ložiskových území. 
Procento poddolovaných i sesuvných území je z hlediska celkové plochy kraje velmi 
nízké. Rozvoj těžby může mít pozitivní dopad z hlediska ekonomiky kraje a zvýšení 
počtu pracovních příležitostí, bude však mít negativní dopad na životní prostředí i kraji-
nu, což se především týká nivy řeky Moravy. Vytěžená ložiska lze za příznivých podmí-
nek změnit ve vodní plochy a využít pro rozvoj rekreace. 
Nadměrná exploatace ložisek v krajině přináší negativa jak v lokalitě ložiska (vznik je-
zer, nutnost rekultivace a začlenění do krajiny, pokud je u ložiska zpracovatelský závod 
pak i hluk z výrobního procesu) tak i mimo lokalitu ložiska – odvoz skrývky a zejména 
suroviny ke zpracování, popř. přímo k odběrateli (zátěž a devastace komunikací, hluk, 
prašnost na trase odvozu, negativní vliv na plochy bydlení sídel).  
Aktualizace č.2a ZÚR OK nenavrhuje změny v oblasti vymezených zásad a pravidel 
stanovených v platném znění. Dochází pouze k odstranění podmínky pořízení územní 
studie jako podmínky pro rozhodování v území. Zpracované územní studie vztahující 
se k řešené problematice zůstávají i nadále neopominutelným podkladem při zpraco-
vání ÚP. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje a koordinují zájmy ochrany přírody a ochranu a 
exploataci ložisek. 
V ostatních částech posuzovaných jevů Aktualizace č.2a ZÚR OK nenavrhuje změny, 
které by sledovaný tematický okruh jevů ÚAP výrazněji ovlivnily. 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako neutrální – diferencované tj. s dopady jak zlepšujícími podmínky 
v území tak i zhoršujícími. 
 

1.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Horninové prostředí a geologie Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky       

O Příležitosti       

T Hrozby       

• Lokální ložiska stavebních materiálů 
– omezení nákladů na dopravu průměrná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK akceptuje ložiska, 
nemění stanovené zásady pro jejich exploa-
taci 

• Vytěžené oblasti a poddolovaná 
území – nutná stabilizace krajiny silná +  Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje zásady 

pro ochranu krajiny.  

• Rozvoj těžby stavebních materiálů – 
pozitivní dopad na ekonomiku průměrná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK významněji neo-
vlivní ekonomiku kraje z hlediska rozsahu 
rozvoje těžby 

• Rozvoj těžby stavebních materiálů – 
negativní dopad na životní prostředí silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK akceptuje a nemění 
stanovené zásady pro snížení negativních 
vlivů na ŽP  
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2. Vodní režim 

2.1. Vybrané jevy dle ÚAP 
– Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
– Vodní plochy 
– Záplavová území 
– Ochranná pásma vodních zdrojů 
– Ochrana území před účinky povodní – protipovodňová opatření 

 
Poměrné vysoký rozsah chráněných oblastí přírodní akumulace vod Olomouckého kra-
je ukazuje na velké zásoby podzemních vod, které jsou podmínkou soběstačnosti kraje 
v zásobování pitnou vodou. Této situaci také odpovídá i rozsah ochranných pásem 
vodních zdrojů, který je Aktualizací č.2a ZÚR OK na základě aktualizovaných podkladů 
ÚAP upřesněn.  
Velká část území kraje má sníženou retenční schopnost a poměrně značná část území 
je pokryta záplavovým územím. Z hlediska další udržitelnosti vodního hospodářství je 
nutné i nadále věnovat zvýšenou pozornost zlepšení retenčního potenciálu krajiny a 
realizaci protipovodňových opatření. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje vymezení LAPV (Dlouhá Loučka,  Podlesný Mlýn, 
Radkovy a Otaslavice) a upřesňuje zásady ochrany  LAPV. Význam ochrany LAPV pro 
snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, v dlouhodobém horizontu, zůstává ne-
změněn. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK dále ve svém řešení zejména: 

– upřesňuje zásady pro ochranu území před účinky povodní 
– vymezuje nové poldry ve Velkých Losinách a v lokalitě Filipová 
– navrhuje rozšíření území významného pro situování protipovodňových 

opatření (podél toku Bečvy, podél toku Moravy v úseku od Moravičan 
po hranice kraje, a střední a dolní část toku Desná) 

V ostatních částech posuzovaných jevů Aktualizace č.2a ZÚR OK nenavrhuje změny, 
které by sledovaný tematický okruh jevů ÚAP výrazněji ovlivnily. 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako spíše pozitivní tj. zlepšující podmínky v území. 
 

2.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Vodní režim Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       
• Velké zásoby podzemní vody průměrná + Aktualizace č.2a ZÚR OK akceptuje stanove-

né zásady pro ochranu vodních zdrojů 
• Výskyt lázní a minerálních pramenů 

průměrná - 
Aktualizace č.2a ZÚR OK v dotčených jevech 
umísťuje nové záměry, popř. upřesňuje zámě-
ry pro DI z platného znění ZÚR OK   
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W Slabé stránky       

O Příležitosti       

T Hrozby       

•  Rozsáhlá území jsou zaplavována 
silná +  

Aktualizace č.2a ZÚR OK navrhuje rozšíření 
ploch významných pro situování protipovod-
ňových opatření, doplňuje nové plochy pro 
poldry 

• Chybí ochrana před lokálními po-
vodněmi silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje zásady 
pro ochranu území před účinky povodní a 
upřesňuje vymezení protipovodňových opat-
ření v území.  

• Narušování podzemních zásobníků 
vody těžební činností průměrná 0 

ZÚR nemůže eliminovat tuto slabou stránku. 
Je již věcí podrobného posouzení (EIA) vlivu 
těžby na ŽP před stanovením dobývacího 
prostoru a zahájením vlastní těžby. 

• Ochrana území před povodněmi – 
vymezování zastavitelných ploch 
mimo záplavová území, posilování 
retenční schopnosti krajiny silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje zásady 
pro ochranu území před účinky povodní a 
upřesňuje vymezení protipovodňových opat-
ření v území. V souladu s PÚR ČR omezuje 
možnosti lokalizace zastavitelných ploch ve 
stanovených záplavových územích.   

• Rozvoj lázeňství a využití přírodních 
minerálních vod průměrná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK podporuje v priori-
tách rozvoj lázeňství a využití přírodních mine-
rálních vod. Konkrétní využití na území jednot-
livých obcí je již předmětem řešení ÚP 

• Rozvoj malých vodních elektráren 
malá ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK nemění stanovené 
podmínky pro výstavbu malých vodních elek-
tráren. 

• Realizace komplexních řešení a pří-
rodě blízkých protipovodňových 
opatření silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje zásady 
pro ochranu území před účinky povodní a 
podporuje realizaci tzv. měkkých protipovod-
ňových opatření v krajině  

• Nevyjasněné nároky D-O-L na vodní 
soustavu 

nevýznamná 0 

Aktualizace č.2a ZÚR OK zachovává stávající 
územní rezervu pro D-O-L. Upřesnění nároků 
na vodní soustavu je předmětem podrobné a 
specializované dokumentace, jejíž zpracování 
bude předmětem prověřování účelnosti vy-
mezené územní rezervy 

• Zhoršování kvality vod v tocích, ero-
ze půd při nesprávné zemědělské 
činnosti. 

nevýznamná 0 
ZÚR OK tuto hrozbu nemůže ovlivnit, ani 
eliminovat.  

• Rozsáhlá zranitelná oblast zahrnuje 
především zemědělskou část Hané. nevýznamná 0 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

3.1. Vybrané jevy dle ÚAP 
– stacionární zdroje znečištění 
– liniové zdroje znečištění (dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy) 
– oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
– skládky odpadů 
– ochranná pásma letišť 
– čistírny odpadních vod 

 
Z hlediska stavu podmínek hygieny životního prostředí nedošlo v posledních letech 
k zásadním změnám stávajících podmínek. Podobně jak v jiných regionech ČR je i zde 
řada negativních dopadů podmínek životního prostředí vázána na vývoj hospodářského 
cyklu, vývoj ekonomiky byl v mnohých oblastech utlumen krizí po r. 2008 (např. dopra-
va, stavební výroba). Hospodářské oživení po r. 2014 generuje opačné tendence (např. 
růst emisí z dopravy). 
Pozitivem je rostoucí počet obyvatel napojených na čistírny odpadních vod, což potvr-
zují i definitivní výsledky sčítání lidu z r. 2011 a nejnovější údaje ČSÚ (délka kanalizač-
ní sítě dosáhla 2814km, což bylo o 105km více než v roce 2013, tempo budování kana-
lizační sítě bylo vloni oproti rozšiřování vodovodní sítě více než čtyřnásobné). Podíl 
obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci vzrostl meziročně o 1,5% na 
80,5% (v roce 2014), přičemž naprostá většina z nich (94,4 %) byla napojena na kana-
lizaci s ČOV. Negativem potvrzeným ČSÚ je nárůst stočného, které se od roku 2009 
zvýšilo o 5,2 Kč/m3 na 29,0Kč/m3. 
Většina obyvatel Olomouckého kraje žije mimo dosah emisí z významných liniových a 
bodových zdrojů. Problémy se znečištěním ovzduší se koncentrují především do vel-
kých měst (nejproblematičtější je situace v okrese Přerov), kde se také negativně pro-
jevuje zvýšená hladina hluku z dopravy. Největší místní problémy způsobují emise z 
dopravy, lokálních tepelných zdrojů a bodových zdrojů znečištění, a to v pásu mezi 
městy Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Prostějov a Olomouc, kde jsou překračová-
ny imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí. Většina obcí je plynofikována, tento 
potenciál však není v menších obcích dostatečně využíván vzhledem k vysoké ceně 
plynu, takže především v zimním období je ovzduší znečišťováno exhalacemi z lokál-
ních topenišť.  
Emise znečišťujících látek se v kraji mírně snižují a v porovnání s průměrem ČR lze 
vývoj označit za příznivý. 
Jižní oblasti kraje s vysokým poměrem zemědělské půdy trpí zvýšenou větrnou erozí, 
což vede k vysoké prašnosti, která je doplňována exhalacemi z průmyslových podniků 
a ze stále rostoucí silniční dopravy. Celková kvalita ovzduší je tak na jihu kraje podstat-
ně horší než v severních horských oblastech, především v CHKO Jeseníky. Skoro po-
lovina obcí má na svém území staré ekologické zátěže. Z dostupných studií je patr-
né, že kapacita skládek je ve výhledu nedostatečná, z tohoto důvodu je uvažová-
na další výstavba spalovny (nyní j e  spalovna pouze v Prostějově). 
Změna v rozsahu a situování významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního 
významu, které Aktualizace č.2a ZÚR OK nyní redukuje na 3 strategické plochy repub-
likového významu, nepřináší podstatnou změnu v oblasti hygieny životního prostředí. 
Uvedené strategické plochy jsou situovány v přibližně stejných lokalitách, v jakých byla 
situována část významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního významu. 
Vymezení ostatních rozvojových ploch pro podnikání nadmístního významu již přene-
chává Aktualizace č.2a ZÚR OK na obcích, aby ve svých ÚP našly nejvhodnější řešení. 
Omezuje se tímto i rozsah zasahování ZÚR do pravomocí obcí.   
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V ostatních částech posuzovaných jevů Aktualizace č.2a ZÚR OK nenavrhuje změny, 
které by sledovaný tematický okruh jevů ÚAP výrazněji ovlivnily. 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako neutrální (s pozitivními i negativními dopady na podmínky v území) 
až pozitivní. Je to dáno výstupy SWOT analýzy, které ZÚR nemohou pro svou 
obecnost a neurčitost ovlivnit. 
 

3.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Hygiena životního prostředí Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky       

O Příležitosti       

T Hrozby       

• Oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší se vyskytují, nicméně limity 
nejsou překračovány extrémně, ale 
v dlouhodobých průměrech. 

malá ± 

Problémy se koncentrují v regionu měst - 
Hranice, Lipník, Přerov, Prostějov a Olomouc, 
vliv ZÚR je rozporuplný, obecně zlepšuje 
stav, aktivity však koncentruje zejména v 
uvedeném regionu. To ovšem nebrání při 
přípravě nových podnikatelských aktivit 
v tomto území klást zvýšené nároky na vyžití 
moderních technologii, které nezvýší emisní 
zatížení území a bude splňovat náročné po-
žadavky na hygienu prostředí a ochranu 
zdraví.    

•  Obchvatové komunikace vyvádějící 
dopravu z obydlených oblastí zů-
stávají v návrhu 

nevýznamná 0  
Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto zjištěnou sla-
bou stránku nemůže ovlivnit.  

• Návrat k tuhým palivům, jako zdro-
jům tepla v obcích s plynofikací, 
způsobuje lokální znečištění v zim-
ních obdobích 

nevýznamná 0 

Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto zjištěnou sla-
bou stránku nemůže ovlivnit.  

• Vyvedení dopravy, a tedy i hlukové 
a exhalační zátěže, z obytných zón  silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje návrhy 
koridorů pro přeložky významných silničních 
tahů mimo zastavěná území sídel.    

• Návrat k tuhým palivům nevýznamná 0 Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto zjištěnou hroz-
bu nemůže ovlivnit.  

• Neúměrné znečištění v oblastech s 
očekávanou těžbou 

průměrná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK na tuto zjištěnou 
hrozbu reaguje upřesněním podmínek pro 
exploataci nových ložisek nerostných surovin 
a akceptací vymezených specifických oblastí 
s vysokou koncentrací stávající a očekávané 
těžby nerostných surovin, jejichž využití 
upřesňuje podrobná dokumentace.  
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4. Ochrana přírody a krajiny  

4.1. Vybrané jevy dle ÚAP 
– nadregionální a regionální územní systém ekologické stability 
– chráněné krajinná oblast (CHKO Litovelské Pomoraví (ochrana nivy 

řeky Moravy, lužní lesy), CHKO Jeseníky (ochrana nejvyšších partií 
Hrubého Jeseníku)) 

– přírodní park (Březná, Kladecko, Terezské údolí, Velký Kosíř, Údolí 
Byst ř ice , Sovinecko) 

– NATURA 2000: Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti. 
 
Zhruba na desetině plochy kraje jsou vymezeny chráněné krajinné oblasti a na dalších 
cca sedmi procentech plochy se rozkládají přírodní parky. Řádově podobnou plochu 
zaujímají i evropsky významné lokality NATURA 2000. Ptačí oblasti jsou vymezeny na 
17 procentech plochy kraje. Velká část kraje není pokryta souvislými plochami lesů ani 
trvalých travních porostů, takže její koeficient ekologické stability je velmi nízký. To má 
vliv i na rozvoj územních systému ekologické stability, které se podstatně lépe projevují 
v severní hornaté a lesnaté části kraje, vyznačující se naopak velmi vysokým koeficien-
tem ekologické stability.   
Aktualizace č.2a ZÚR OK navrhuje úpravy ÚSES nadmístního významu, které vyplývají 
z potřeby koordinace s jinými kraji, popř. upřesňuje vymezení prvků ÚSES na základě 
již zpracované podrobné dokumentace (Posouzení nadregionálního a regionálního 
územního systému ekologické stability ve vztahu na pořizování Aktualizace č. 2 Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje / 2014 a ÚP). 
Podrobněji k vlivům koncepce ZÚR na ochranu přírody a krajiny a plochy NATURA 
2000, viz část A a B., posouzení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území. 
V ostatních částech posuzovaných jevů Aktualizace č.2a ZÚR OK nenavrhuje změny, 
které by sledovaný tematický okruh jevů ÚAP výrazněji ovlivnily. 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit v převažující míře jako pozitivní – zlepšující podmínky v území. 
 
 

4.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Ochrana přírody a krajiny  Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       
• Rozsáhlá a trvalá ochrana přírody v 

oblastech Jeseníků (Hrubý i Nízký) 

silná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK minimalizují zása-
hy, návrh pouze upřesňuje vymezení již stá-
vajících koridorů. Na základě výsledků spo-
lečného jednání bylo převážně rezignováno 
na návrhy úprav koridorů pro přeložky silnic 
nacházejících se v chráněných částech příro-
dy.  

• Navržený ÚSES 
silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK posiluje toto zjištění 
akceptací a upřesněním průběhu BK a vyme-
zení BC 
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W Slabé stránky       

O Příležitosti       

T Hrozby       

•  Nerealizovaný ÚSES nevýznamná 0  Aktualizace č.2a ZÚR OK toto zjištění nemů-
že nijak ovlivnit. 

• Značná fragmentace krajiny vlivem 
liniových staveb (dálnice, D O L , 
V R T , s í t ě ) 

• souběžné koridory (Moravská brá-
na - není podchycena průchod-
nost migračními koridory pro sav-
ce, které vedou mezi Beskydami,  
Oderskými   vrchy,   směrem k Je-
seníkům) 

silná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK vymezuje migrační 
koridory ve výkresu B. 7. a stanovuje zásady 
pro jejich ochranu. Vzhledem k již schváleným 
liniovým jevům vedoucím souběžně v Morav-
ské bráně (D1, VRT, D-O-L, D48) lze nyní již 
pouze v rámci zpracování podrobné doku-
mentace stanovovat podmínky pro zajištění 
přechodu pro velké savce. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK stanovuje zásady a 
priority pro zamezení další fragmentace kraji-
ny. 

• Krajina je negativně ovlivněna 
těžbou (především štěrkopísků) 

silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK na tuto zjištěnou 
slabou stránku reaguje upřesněním podmínek 
pro exploataci nových ložisek nerostných 
surovin a akceptací vymezených specifických 
oblastí s vysokou koncentrací stávající a 
očekávané těžby nerostných surovin, jejichž 
využití upřesňuje podrobná dokumentace. 

• Dořešení a stabilizace prvků ÚSES  
v krajině  (např.  formou  KPÚ).  A  
to  především v zemědělsky hojně 
využívaných oblastech centrální a 
jižní Hané. 

průměrná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK prvky ÚSES nad-
místního významu stabilizuje a mění pouze ve 
výjimečných případech.   

• Vymezení dalších lokalit k ochraně 
přírody (např. Rychlebské hory). silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK vymezuje další 
kulturní krajinné oblasti KKO 9, KKO10, 
KKO11 a KKO12 

• Rozvoj hospodářské činnosti na 
úkor chráněných oblastí 

průměrná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK nevymezuje žádné 
rozvojové plochy pro podnikání výrobního 
charakteru v chráněných částech přírody. Ve 
výkresu B. 1. je možnost území rozvojových 
os a oblasti omezena vymezením území 
s přednostním umístěním aktivit mezinárodní-
ho, republikového nebo nadmístního význa-
mu, které respektuje chráněné části přírody     
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  

5.1. Vybrané jevy dle ÚAP 
– Lesy (hospodářské, ochranné a zvláštního určení) 
– Orná půda I. třídy ochrany 
– Orná půda II. třídy ochrany 

Orná půda zabírá cca 40% území kraje, trvalé travní porosty asi 10% a lesy se rozklá-
dají na ploše cca 36% území kraje. Niva řeky Moravy, Uničovsko, Prostějovsko, tedy 
„Haná“, je významnou zemědělskou oblastí s výskytem zejména zemědělských půd I. a 
II. tř, ochrany a z hlediska celorepublikového významu je potřeba dbát na její ochranu. 
Podíl orné půdy se stále zmenšuje ve prospěch zastavěného území, trvalých travních 
porostů a lesních ploch. Nejkvalitnější lesy se nacházejí především v chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky.  
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa jsou ZÚR dotčeny 
zejména těmito záměry: 

– změnou trasování liniových staveb dopravní infrastruktury v navrže-
ných koridorech 

– vymezením ploch a koridorů pro zařízení technické infrastruktury 
– vymezením strategických ploch republikového významu 
– upřesnění rozsahu protipovodňových opatření (stavby poldrů) 

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje vymezení významných rozvojových os a rozvojo-
vých oblastí. V rozvojových oblastech lze očekávat vyšší tlak na lokalizaci investičních 
záměrů a tím i tlak na vynětí zemědělského půdního fondu. Vymezením rozvojových 
oblastí ZÚR diferencuje možnosti využití území, stanovuje oblasti, kde bude rozvoj 
podporován a ostatní území, kde vstup velkých investičních záměrů nebude podporo-
ván. ZÚR sleduje tímto i cíl zachování charakteru a ochranu hodnot území mimo rozvo-
jové oblasti a rozvojových osy (ochrana půdy, krajiny, hodnotných částí přírody) a za-
mezit živelnému a nahodilému rozrůstání urbanizovaného území do krajiny. Možnost 
lokalizace významných rozvojových ploch, které by umožnily řešit hospodářský rozvoj 
území vyznačujícího se velkou nezaměstnaností a nižší kupní silou a hospodářskou 
prosperitou, je na území kraje velmi omezena.  
Využití území kraje pro lokalizaci velkých investičních záměrů je ovlivněno: 

– v severní části kraje: 
o geomorfologii s výrazně zvlněným hornatým terénem 
o vysokým stupněm zalesnění 
o využití velké části území je vázáno akceptací limitů vyplývající 

z ochrany přírody a krajiny (chráněné části území, kumulace přírodních 
i kulturních hodnot nadmístního významu) 

o využití části údolí je vázáno ochranou území pro budoucí realizaci pro-
tipovodňových opatření, akumulaci povrchových vod a ochranu VKP ze 
zákona - údolní nivy významných vodních toků  

o v území je velká kumulace ložisek nerostných surovin 
o velká část území se nachází v CHOPAV a využití území ovlivňují 

ochranná pásma vodních zdrojů    
o nízkou hustotou osídlení a špatnou dopravní dostupností 
– v jižní části kraje: 
o využití části území zejména údolní nivy řeky Moravy a Bečvy je vázáno 

akceptací limitů vyplývající z ochrany přírody a krajiny (chráněné části 
území, kumulace přírodních i kulturních hodnot nadmístního významu) 

o v území je velká kumulace ložisek nerostných surovin - zejména štěr-
kopísků v údolních nivách vodních toků 
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o využití velké části území je vázáno akceptací stanovených záplavových 
území, protipovodňových opatření a ochranných pásem zdrojů pitné 
vody  

o ve východní části území kraje se nachází rozsáhlý vojenský výcvikový 
prostor Libavá  

o v nížinných částech se nachází velmi kvalitní půda, zpravidla I., popř. 
II. třídy ochrany. 

Vázanost území ochranou zejména přírodních hodnot, neposkytuje moc možností 
k rozvoji, aniž by nedošlo ke střetům s ochranou přírody. Strukturu osídlení, historické 
založení dopravních cest nelze jednoduše změnit, přemístit s cílem část území, ve kte-
rém dochází ke kumulací ochranářských zájmů uvolnit a vývoj směrovat do míst, kde 
území není výrazně vázáno ochranou přírodních hodnot. Založené urbanizační osy a 
významné póly osídlení vznikají po staletí a je logické na ně navazovat v rozvoji a ne-
zakládat nové osy a póly. To vyvolává zvýšené nároky na hybnost lidí i materiálů 
v území se všemi negativními projevy, mimo jiné i do zvýšených potřeb budování no-
vých dopravních cest a posilování zdrojů nezbytných k rozvoji území (energetika, plyn, 
pitná a užitková voda). 
Záboru půdy se zejména v jižní části kraje, kde jsou koncentrovány póly osídlení a 
směřují zde urbanizační osy, je obtížné se vyhnout. Trváním na minimalizaci dopadu 
na zábor půdy nelze úspěšně vyřešit vznikající nerovnováhu mezi ochranou přírody a 
hospodářským rozvojem a soudržností obyvatel v území. Veřejný zájem na ochraně 
kvalitní půdy je zde konfrontován s veřejným zájmem na řešení sociální soudržnosti 
území, řešení zaměstnanosti, snížení úbytků počtu obyvatel a vytvoření stabilních 
podmínek pro udržitelný rozvoj území.     
Přes uvedená odůvodnění k záboru zemědělské půdy je nutné v území při zpracování 
územních plánů a podrobné dokumentace, akceptovat stanovené zásady: 

– trvat na intenzifikaci již zastavěného území 
– využívat nevyužité průmyslové plochy 
– nezakládat v odloučených polohách nové satelitní sídliště a podnikatel-

ské areály 
– poskytnout průkaz, že záměr nelze realizovat v obdobných lokalitách 

v obci s nižší třídou ochrany půdy a menším rozsahem vlivů na životní 
prostředí, s nižšími nároky na veřejnou infrastrukturu; 

– přednostně budou nové záměry umísťovány do stávajících proluk 
v návaznosti na zastavěná území obcí s akceptací min. vzdáleností 
nezbytné k zajištění požadavků na kvalitní prostředí; 

– při rozhodování o umístění nového záměru v území preferovat lokali-
zaci v nevyužitých plochách výroby a skladů (brownfields); 

V rámci dosud zpracované podrobné dokumentace byly prověřovány limity využití 
území a vyhledávány nejvhodnější plochy pro lokalizaci rozvojových ploch nadmístního 
významu, včetně stanovení jejich velikosti. Tato dokumentace, která je vložena do evi-
dence územně plánovací činnosti, byla podkladem pro upřesnění vymezení strategic-
kých ploch a současně bude neopominutelným podkladem při upřesňování uvedených 
záměrů v ÚP. 
Vzhledem k šíři názorových aspektů ovlivňujících umístění velkých ploch pro významné 
podnikatelské záměry (proměnné názory kde nejlépe, jak velké plochy, jak daleko od 
významných dopravních tepen, pro koho, jak daleko od významných zdrojů pracovních 
sil, kde je to nejlevnější z hlediska vyvolaných investic, kde to nejméně bude ovlivňovat 
plochy bydlení, kde se nejméně ovlivní kvalitní zemědělská půda, kde se nejméně 
ovlivní krajinný ráz... apod.) bylo rozhodnuto podporovat a navrhnout méně, ale zase 
větší a významnější plochy pro tzv. strategické podnikatelské subjekty republikového, 
popř. i mezinárodního významu dále v textu strategické plochy. Tyto plochy se navrhuje 
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situovat ve významných pólech osídlení a mají předpoklady s největší pravděpodob-
ností naplnit výše uvedené požadavky.  
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK nelze označit v oblasti záboru zemědělské půdy za 
vyloženě negativní (zhoršující podmínky v území), ale v rámci dostupných mož-
ností za přijatelný kompromis, nezbytný pro zajištění udržitelného rozvoje území 
s určitými pozitivními znaky (zásady směřující k využití opuštěných ploch a sta-
veb, stanovení zásad pro diferencovaný přístup k lokalizaci záměrů na zeměděl-
ské půdě, snížení rozsahu prosazovaných ploch pro podnikatelské aktivity nad-
místního významu, apod.).  

 
5.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 

SWOT analýza ÚAP - 
Zemědělský půdní fond a pozemky urče-
né k plnění funkcí lesa  

Vazba ZÚR Vliv 
ZÚR  

Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky       

O Příležitosti       

T Hrozby       

• Vysoký podíl půd s I. a II. tř. ochrany 
– zemědělská krajina. 

průměrná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK toto zjištění využívá 
pro podporu zemědělské výroby, ale zároveň 
se nelze vyhnout zásahům do orné půdy 
nejvyšší kvality. Cílem dalších fází při upřes-
ňování koridorů v ÚP bude minimalizovat 
zábor kvalitní půdy. 

• Vyšší podíl lesů (zejména lesů 
zvláštního určení a ochranných) průměrná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto silnou stránku 
respektuje a minimalizuje zásahy do ploch 
PUPFL 

•  Některé  ORP  vykazují  nižší  les-
natost  a  absenci  krajinné  zeleně  
(jižní  část  kraje) s nebezpečím 
eroze půdy 

nevýznamná 0  

Aktualizace č.2a ZÚR OK toto zjištění neo-
vlivní 

• Využití zemědělského potenciálu a 
tradice kraje průměrná ± Aktualizace č.2a ZÚR OK podporuje rozvoj 

tradiční zemědělské výroby. 
• Ochrana rozsáhlých lesních kom-

plexů i mimo prvky ochrany přírody průměrná ± 
Aktualizace č.2a ZÚR OK respektuje a za-
chovává již platné zásady k ochraně PUPFL a 
krajinné – mimolesní zeleně 

• Úbytek nejkvalitnějších půd na úkor 
zastavěných ploch 

silná - 

Aktualizace č.2a ZÚR OK se svými záměry 
nevyhne záboru kvalitní zemědělské půdy. 
Zábor kvalitní zemědělské půdy vyvolají 
zejména přeložky silnic a návrh strategických 
ploch  

• Nevyužité brownfieldy 

nevýznamná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK podporuje využití 
nevyužitých ploch a objektů, stanovuje takto i 
podmínky pro snížení potencionálních záborů 
v obcích a vytváří podmínky ke snížení této 
hrozby. 
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

6.1. Vybrané jevy dle ÚAP 
– železniční tratě 
– dálnice a rychlostní silnice 
– silnice I. třídy 
– letiště 
– plynovody 
– vedení VVN 
– kanalizací a ČOV 
– veřejné vodovody 

 
Většina obyvatel kraje má dobrou dostupnost dálnice, rychlostní silnice nebo silnice I. 
třídy. Připravovaná dostavba dálnice D1 směrem na Ostravu tuto dostupnost ještě 
zlepší. Problémy s napojením mají především obyvatelé Jesenicka vzhledem k tomu, 
že jejich hlavní přístupová trasa vede pres Červenohorské sedlo, kde již silnice I. třídy 
přestává vyhovovat současným nárokům na dopravu, a hlavně v zimním období bývá 
obtížně sjízdná. Třetina obcí má železniční stanici či zastávku. 
Na území kraje je situováno 8 letišť s tím, že dosud vojenská letiště jsou postupně 
uvolňována pro civilní přepravu, což může pozitivně ovlivnit rozvojové plochy v okolí 
těchto letišť. 
 
Aktualizace č.2a ZÚR OK respektuje založenou koncepci dopravní infrastruktury a na-
vrhuje pouze dílčí úpravy v trasování (vymezení koridoru) u významných silničních tahů 
na základě zpracované podrobné dokumentace, popř. na základě územních plánů. Cí-
lem navržených úprav je zejména snížení negativních vlivů dopravy na zastavěná 
území dotčených sídel. 
Stávající návrhy koridorů územních rezerv pro VRT a D-O-L zůstávají v platnosti a Ak-
tualizací č.2a ZÚR OK nejsou dotčeny. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK upravuje trasování (vymezení koridoru) některých vybraných 
úseků železničních tratí celostátního významu a navrhuje k revitalizaci, popř. rekon-
strukci další železniční tratě jak regionálního, tak i celostátního významu. Vymezení 
koridoru sleduje pouze vytvoření podmínek pro zdárné naplnění cíle, který se moderni-
zací, popř. revitalizací sleduje. Nepředpokládá se významnější zásah do sousedních 
ploch. 
 
Celé území kraje je dostatečně pokryto rozvody elektrické energie a plynu. Nadprů-
měrné je v kraji i vybavení obcí veřejným vodovodem a čistírnami odpadních vod. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK respektuje založenou koncepci technické infrastruktury a na-
vrhuje její doplnění v rozsahu, který splňuje požadavky stanovené v PÚR ČR.  
Jde zejména o zdvojení vedení 400kV Prosenice-Nošovice, 400kV Krasíkov-Prosenice, 
400kV Prosenice-Otrokovice, 110kV Vyškov – Prostějov, 110kV Prostějov-Konice a 
změna v situování transformačních stanic na základě zpracované podrobné dokumen-
tace. 
V oblasti zásobování plynem se navrhují pouze dílčí směrové úpravy již navržených 
koridorů. 
V oblasti zlepšení zásobování pitnou vodou Aktualizace č.2a ZÚR OK navrhuje změnu 
v trasování územní rezervy pro vodovodní přivaděč Hanušovice – Moravičany a úpravu 
v trasování návrhu skupinového vodovodu propojujícího vodárenská zařízení v obcích 
Zvole - Moravičany - Litovel.  
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako pozitivní a přínosný, zlepšující převážně podmínky v území. 
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6.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 

SWOT analýza ÚAP - 
Veřejná dopravní a technická infrastruktu-
ra 

Vazba ZÚR Vliv 
ZÚR  

Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky       

• Napojení na dálniční síť  
silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto silnou stránku 
posiluje akceptací silniční a dálniční sítě a 
návrhy dílčí směrové úpravy vyplývající 
z podrobné dokumentace a ÚP    

• Železniční koridor a hustá síť tratí 
nadregionální úrovně 

silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto silnou stránku 
ve svém řešení respektuje a navrhuje menší 
směrové úpravy vyvolané zejména koordinaci 
se sousedními kraji. K posílení stránky Aktua-
lizace č.2a ZÚR OK navrhuje revitalizace 
převážné části regionálních tratí.  

• Plynofikace v obcích 
malá + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto silnou stránku 
posiluje akceptací stávajících rozvodů a ná-
vrhy na jejich dílčí úpravy ve vymezených 
trasách    

• Dostatečné zásoby kvalitních vod-
ních zdrojů nevýznamná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto silnou stránku 
posiluje akceptací zdrojů a jejich ochranných 
pásem.    

•  Napojení okrajových částí kraje 
silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK vytváří podmínky 
pro možnost napojení okrajových částí kraje 
stabilizací a rozšiřováním sítě dopravní a 
technické infrastruktury    

• Nestabilizované návrhy v silniční, 
železniční a lodní dopravě (potřeba 
vyřešit územní nároky a střety s li-
mity v území) 

silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK návrhy silniční, 
železniční i lodní dopravy nadmístního a re-
publikového významu stabilizuje vymezením 
koridorů. Upřesnění vlastní trasy v rámci 
koridorů je již předmětem řešení ÚP  

• Zastavěné území zatížené vysokou 
intenzitou dopravy silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK dále upřesňuje 
vymezení koridorů pro přeložky silnic nad-
místního významu, jejichž cílem je převést 
tranzitní dopravu mimo zastavěná území sídel   

• Odklon od využívání plynu pro to-
pení, přístup k tuhým palivům, 
zhoršování životního prostředí 

nevýznamná 0 
Aktualizace č.2a ZÚR OK slabou stránku 
nemůže ovlivnit, ani eliminovat. 
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O Příležitosti       

T Hrozby       

• Centrální poloha v rámci regionu 
Moravy průměrná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK tuto příležitost ak-
ceptuje a ve svých návrzích na změny v úze-
mí i využívá.  

• Modernizace tratí železniční sítě 
silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK navrhuje převážnou 
část železničních tratí k modernizaci a revita-
lizaci 

• Rozvoj cyklistické dopravy (cyklos-
tezek) nevýznamná 0 Aktualizace č.2a ZÚR OK rozvoj cyklistické 

dopravy podporuje.  
• Možnost využití přírodních zdrojů 

pro výrobu el. energie malá ± 
Aktualizace č.2a ZÚR OK stanovuje zásady 
pro využití alternativních zdrojů el. energie 
zejména ve vztahu k ochraně krajinného rázu 

• Dostavba kanalizační a vodovodní 
sítě dle PRVKOK (aktualizace 
PRVKOK). Některé obce bez ve-
řejného vodovodu a kanalizace. 

průměrná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK ve svém řešení 
použitím dat z ÚAP respektuje PRVKOK. Je 
navrženo snížení velikostní kategorie obcí, ve 
kterých bude podporováno čištění odpadních 
vod v ČOV na 1000 ekvivalentních obyv.   

• Odklad výstavby důležitých doprav-
ních tepen nevýznamná 0 Aktualizace č.2a ZÚR OK hrozbu nemůže 

svým řešením ovlivnit 
• Držení a nestabilizace územních re-

zerv jako územních limitů silná ± 

Aktualizace č.2a ZÚR OK do rozhodnutí o 
zrušení, nebo převedení mezi návrhové jevy 
na základě prověření, musí územní rezervy 
respektovat. 

• Nekoncepční a nekoordinovaný pří-
stup k využívání obnovitelných zdro-
jů 

průměrná 0 
Aktualizace č.2a ZÚR OK hrozbu nemůže 
svým řešením významněji ovlivnit 

• Rozvojová dokumentace PRVKOK 
nebude aktualizována nevýznamná 0 Aktualizace č.2a ZÚR OK hrozbu nemůže 

svým řešením ovlivnit 
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7. Sociodemografické podmínky 

7.1. Vybrané jevy dle ÚAP 
– dlouhodobá změna počtu obyvatel (1991–2007)  
– podíl obyvatel ve věku 0–14 na celkovém počtu obyvatel 
– podíl obyvatel ve věku více než 60 let na celkovém počtu obyvatel 
– obyvatelé se základním vzděláním 
– obyvatelé s vysokoškolským vzděláním 

       
Na konci roku 2014 žilo v Olomouckém kraji 635 711 obyvatel, na konci roku 2010 
641 681obyvatel. Jejich počet se během posledního roku snížil o 645 osob. Naděje na 
stagnaci či mírné zvýšení počtu obyvatel z příznivějšího vývoje před rokem 2010 se 
nenaplnily. Počet obyvatel po r. 2011 klesá přirozenou měnou a dlouhodoběji i migrací. 
Z hlediska sociodemografických ukazatelů vykazuje Olomoucký kraj značné územní 
rozdíly. Počet obyvatel se zvyšuje především v atraktivních obcích v příměstských re-
gionech (zejména v okolí Olomouce, Prostějova a Šumperku) a v obcích s výrazný-
mi rekreačními funkcemi. Pokles počtu obyvatel vykazují všechny okresy mimo okres 
Olomouc. Relativně nejintenzivnější pokles je vykazován v okrese Jeseník, dále pak 
Šumperk a Přerov. Index stáří Olomouckého kraje se postupně zhoršuje a je mírně pod 
průměrem ČR. Obecně roste podíl obyvatel v poproduktivním věku, vysoký podíl je 
zejména ve správních obvodech SO ORP Konice, Prostějov, Přerov a Litovel. Obyva-
telstvo stárne i ve velkých městech, např. v Olomouci. Změnu, či alespoň zpomalení 
těchto nepříznivých trendů může přinést zmenšování rozdílů podmínek hospodářského 
rozvoje se zaměřením zejména na regiony s vysokou nezaměstnaností. Je nutné více 
využívat vazeb zejména na oblast komunitního plánování v úrovni kraje, ORP i obcí. 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako spíše pozitivní tj. zlepšující podmínky v území. 
 

7.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Sociodemografické podmínky Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky       

O Příležitosti       

T Hrozby       

• Nárůst počtu obyvatel v zázemí 
měst malá ± 

rozporuplný proces, v extrémních případech 
obcí nemusí být považováno za silnou strán-
ku, ohrožuje soudržnost obyvatel menších 
sídel  

• Vylidňování především okrajových 
částí kraje průměrná +  prvotním faktorem jsou podmínky zaměstna-

nosti, což Aktualizace č.2a ZÚR OK posiluje  

• Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdě-
laných díky regionálnímu vysokému 
školství, udržení studentů v regionu 
je závislé na pracovních příležitos-
tech  

nevýznamná 0 

je předmětem oborových koncepcí - zejména 
rozvoje školství, je limitováno strukturou pra-
covních míst  

• Dlouhodobý pokles počtu obyvatel  
malá + 

hlavním faktorem je obecná tendence k po-
klesu počtu obyvatel přirozenou měnou v ČR 
a limitování migrace  

• Nepřipravenost na postupné stárnu-
tí populace nevýznamná 0 je předmětem oborových koncepcí - komunit-

ního plánování a ÚP 
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8. Bydlení 

8.1. Vybrané jevy dle ÚAP 
– místně obvyklé nájemné (aktualizováno) 
– nové byty získané v letech 2001–2007 (aktualizováno) 
– podíl neobydlených bytu na celkovém bytovém fondu 
– podíl rodinných domu na struktuře bytového fondu 
– podíl bytových domu na struktuře bytového fondu 

 
Vývoj po r. 2009 přinesl pokles bytové výstavby v Olomouckém kraji podobně jako 
v celé ČR.  
Kraj má poměrně stabilní sídelní strukturu opírající se o jednoznačný pól rozvoje kraje 
– rozvojovou oblast ORP Olomouc, se silnými vazbami na okolí (Přerov, Šternberk, 
Prostějov). Jinak ale v kraji panuje značná územní diferenciace sídelní struktury s vy-
sokým podílem malých obcí, především v území ORP Hranice, Šternberk, Přerov a 
Konice. Pro Olomoucký kraj je typický obecně podprůměrný podíl bytu v panelových 
domech a vysoký stupeň plynofikace obcí a domácností.  
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako neutrální s pozitivními i negativními dopady v území. Je to dáno 
zejména charakterem vybraných jevů, jejichž míra ovlivnění ZÚR je diskutabilní a 
problematická.  
 

8.2. SWOT  analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Bydlení Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky       

O Příležitosti      

T Hrozby      

• Zvyšující se kvalita bytového fondu  
nevýznamná ± 

dochází zejména k růstu plošné úrovně byd-
lení, otázkou jsou dopady nadměrného růstu 
druhého bydlení  

• Suburbanizační  procesy  a  jejich  
negativní  důsledky  v oblasti  dal-
ších  investičních nároků 

malá ±  
optimalizace suburbanizačních procesů je 
částečně možná na úrovni územních plánů 
obcí, nevyužity jsou ekonomické nástroje  

• Koncepční rozvoj suburbanizace s 
důrazem na dořešení dopravní do-
stupnosti, občanské vybavenosti,  
zachování  přírodních  hodnot  a  
kvality  bydlení,  zachování a re-
spektování sídelní struktury obcí  

malá ± 

nástrojem koncepčního rozvoje suburbaniza-
ce je regulace přiměřené nabídky ploch pro 
bydlení v ÚP obcí včetně vazeb na strategic-
ké a komunitní plánování obcí  

• Nekoordinovaný rozvoj, narušení 
současné sídelní struktury, nároky 
na zastavitelné území  

malá + 
v oblasti bydlení je dlouhodobá absence eko-
nomických nástrojů řešících problémy exter-
nalit a distorzí  
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9. Rekreace a cestovní ruch 

9.1. Vybrané jevy dle ÚAP (aktualizováno) 
– památky UNESCO 
– národní kulturní památky 
– památkové rezervace a zóny 
– rekreační krajinné celky 
– krajinné hodnoty 
– jednotky druhého bydlení (neobydlené byty využívané k rekreaci a indi-

viduální rekreační objekty) 
– lázeňská místa 

 
Olomoucký kraj má dobré přírodní předpoklady rekreace na většině svého území. Nad-
průměrný rekreační potenciál je koncentrován především do oblasti Jeseníku (s přesa-
hem do Moravskoslezského a Pardubického kraje), nalezneme jej však i v řadě měst-
ských sídel (zejména Olomouc). Tomuto potenciálu však neodpovídá současný stav 
infrastruktury pro cestovní ruch, který začíná u obtížné dopravní dostupnosti rekreač-
ních lokalit a končí jejich nedostatečnou vybaveností. Pozitivním jevem je, že v kraji se 
rozšiřuje síť cyklostezek (vyhledávaná cyklostezka podél řeky Bečvy, cyklostezka 
přes Litovelské Pomoraví a Jantarová stezka napříč krajem přes Jeseníky). 
Malý podíl vodních ploch v kraji rovněž neumožňuje rozvoj těchto specifických druhů 
rekreace. Přesto lze na území kraje najít řadu významných přírodních i stavebních pa-
mátek. V Olomouci se nachází nejvýznamnější z nich, památka UNESCO, kterou je 
soubor barokních kašen a sloupů. Slabou stránkou pak zůstává nevyužitý rekreační 
potenciál ubytovacích kapacit druhého bydlení (rekreační chalupy) v regionech Konic-
ko, západní cíp ORP Prostějov, Bouzovsko, Huzová, Potštát, Zlaté Hory, Štítsko, Jese-
níky, Malá Morava. 
Mezi další oblasti s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu (především cykloturistiky   
a   agroturistiky) patří   Nízký   Jeseník,  Rychlebské   hory,   Štítsko, Konicko (s návaz-
ností na západní cíp ORP Prostějov), Tovačovsko, Potštátsko, Záhorsko. Zvyšováním 
kapacit však nesmí dojít ke snížení rekreačního potenciálu území (nadměrným zatíže-
ním dopravou a zejména koncentrací nové výstavby individuálního rekreačního bydlení 
ve vybraných nejatraktivnějších lokalitách). 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako neutrální s převahou obtížně identifikovatelných vazeb mezi výstupy 
ÚAP a ZÚR.  
 

9.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR  OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Rekreace a cestovní ruch Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       
• Využití horských masivů Jeseníků a 

příměstské rekreace silná + 
v praxi je limitováno zejména zájmy ochrany 
přírody, objektivně však existuje potřeba posí-
lení zaměstnanosti i rekreačních kapacit v ČR  

• Hustá cykloturistická síť připravená 
pro realizaci cyklotras malá ± 

vytváří jeden z předpokladů rekreačního vyu-
žití území. Větší využití této silné stránky se 
předpokládá v ÚP.   
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W Slabé stránky      

O Příležitosti      

T Hrozby      

• Mrtvé obce“ – obce v odlehlejších 
lokalitách se díky přestavbě na cha-
lupy přes týden vylidňují 

malá 0  

jedná se o rozporuplný proces navázaný na 
sociální diferenciaci systému bydlení s ab-
sencí ekonomických nástrojů regulace. Lze 
uplatnit dvojí úhel pohledu na tuto slabou 
stránku: 
- opuštěné domy jsou udržované, stanou se 
rekreační chalupou, obec je mimo rekreační 
sezónu vylidněná 
- opuštěné domy jsou postupně devastovány 
tím, že nejsou udržovány, obec je trvale vylid-
něna 
Posílení této slabé stránky, může přinést 
pouze setrvání trvale bydlícího obyvatelstva. 

• Chybí reprezentativní zázemí pro 
pořádání kulturních akcí nadregio-
nální úrovně 

malá 0 
vazba na ZÚR je velmi malá 

• Využití potenciálu „druhotných“ re-
kreačních oblastí pro cykloturistiku 
a agroturistiku průměrná 0 

Aktualizace č.2a ZÚR OK jednoznačně vytvá-
ří rámcové územní předpoklady, na druhé 
straně je zde absence ekonomických nástrojů 
regulace 

• Dobudování sítě cyklostezek nevýznamná 0  ZÚR může rozvoj těchto příležitostí z důvodu 
velké podrobnosti pouze podporovat.   

• Koncepční propagace cestovního 
ruchu pro oblast Jeseníky společně 
s Moravskoslezským krajem a Pol-
skem 

nevýznamná 0 

toto zjištění spadá zejména do komunitního 
plánování  

• Nesoulad využívání rekreačního po-
tenciálu s ochranou hodnot  silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje zásady 
pro zachování symbiózy těchto rozporuplných 
zájmů  
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10. Hospodářské podmínky 

10.1. Vybrané jevy dle ÚAP: 
– registrovaná nezaměstnanost 
– vzdělání obyvatel 
– zaměstnanost v priméru 
– ceny bytů 
– podmínky pro vznik pracovních míst 

 
V úvodu nezbytné konstatovat, že možnosti hodnocení hospodářských podmínek úze-
mí menších, než jsou kraje, jsou dlouhodobě poměrně omezená. Především chybí re-
gionální ukazatele hospodářského výkonu (hrubého domácího produktu, přidané hod-
noty za menší územní jednotky než kraje). Nedostupné jsou i ukazatele daňového po-
tenciálu a daňového úsilí obcí a regionu (regiony a obce neví, kolik by mohly vybrat 
daní a ani nerozhodují o výběru daní). Rozpočtové určení daní se řídí především po-
čtem obyvatel obcí, jen málo souvisí s výkonem a potřebami obcí, regionu.   
Postavení Olomouckého kraje z hlediska úrovně HDP není dlouhodobě příznivé – 
Olomoucký kraj dosahuje 63,4% úrovně HDP v paritě kupní síly vzhledem k průměru 
EU (28 zemí), při průměru ČR 82,4% (vše v r. 2013), přičemž úroveň za město Prahu 
je 173% a u druhého nejlepšího územního celku – Jihomoravského kraje je už pouze 
80,7%. 
Dlouhodobě největším kladem Olomouckého kraje je jeho převažující poloha v centrál-
ní části Moravy s koncentrovaným osídlením v rozvojové oblasti Olomouc (Přerov, 
Šternberk, Prostějov) s poměrně dobrým dopravním napojením. Velmi dobrá je také 
vzdělanostní struktura obyvatel, kdy se kraj pohybuje na 3. pozici z hlediska zastoupení 
obyvatel s vysokoškolským vzděláním.  
Obecně vysoká je úroveň nezaměstnanosti, která dlouhodobě omezuje zejména rozvoj 
území SO ORP na severu Olomouckého kraje - Jeseník, Šumperk. Lipník nad Bečvou, 
Přerov, Šternberk, Uničov a Zábřeh. Nejvyšší nezaměstnanost je dlouhodobě koncen-
trována zejména do spádových regionu měst Javorník, Moravský Beroun, Hanušovice, 
Kojetín, Lipník nad Bečvou. Dlouhodobě nízká mzdová úroveň a vysoká míra neza-
městnanosti, může v případě zvýšeného tlaku na pohyb obyvatel za prací vést k vylid-
ňování hospodářsky slabých regionu.  
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako pozitivní, zlepšující podmínky v území. 
 

10.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR  OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Hospodářské podmínky Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       
• Struktura   zaměstnanosti   v odvět-

vích   nevykazuje   převahu   a   zá-
vislost   regionu na jednom odvět-
vovém pilíři 

malá + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK výrazněji nepředur-
čuje strukturu zaměstnanosti, vytváří různoro-
dé možnosti rozvoje  
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W Slabé stránky      

O Příležitosti      

T Hrozby      

• Hospodářský rozvoj území je vázán 
na dopravní napojení – zejména 
severní část kraje (Jesenicko, Ja-
vornicko, Šumpersko) a Konicko 
mají horší dopravní dostupnost cen-
tra kraje, nejsou vázány na dálniční 
a rychlostní síť komunikací ani na 
koridorovou železniční trať. 

silná +  

Aktualizace č.2a ZÚR OK komplexně řeší 
problematiku dopravy, stabilizuje a lokálně 
upřesňuje návrh koridorů pro rozvoj dopravní 
sítě sledující zlepšení dopravní obsluhy všech 
částí kraje  

• Využití odborné pracovní síly vzdě-
lávající se na regionálních školách, 
zaměřených na obory využitelné v 
regionu. 

nevýznamná 0 

vazba na ZÚR je velmi malá, dopady mini-
mální 

• Vyšší   nezaměstnanost   jako   pří-
ležitost   pro   hospodářský   rozvoj   
(vznik nových pracovních míst v na-
vrhovaných a realizovaných rozvo-
jových lokalitách). 

silná + 

nejvýznamnější rozvojové lokality republiko-
vého a nadmístního významu jsou v Aktuali-
zace č.2a ZÚR OK alokovány zejména na 
území kraje v těžištích území - Olomouc, 
Přerov a Zábřeh 

• Promarnění rozvojového potenciálu 
kraje – nedostatečné kapacitní do-
pravní napojení některých částí kra-
je (Konicko, Uničovsko, Jesenicko) 
nebo nerealizace obchvatů center 
ORP může vést k nezájmu investo-
rů o tyto lokality 

nevýznamná + 

zjištěná hrozba je Aktualizací č.2a ZÚR OK 
těžko ovlivnitelná. ZÚR nemůže ovlivnit lhůty 
a termíny realizací navržených záměrů.  
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11. Obrana státu 

11.1. Vybrané jevy dle ÚAP: 
– zájmová území MO 
– ochranná pásma chránící zájmy obrany státu 

 
Na území kraje zasahují zájmová území a ochranná pásma Ministerstva obrany, která 
jsou uplatněna na základě §175 stavebního zákona. V těchto územích je nutné re-
spektovat stanovené podmínky a omezení. V území ochrana zájmů MO představují 
omezení při rozhodování o změnách v území.  
Na východě kraje se nachází vojenský újezd Libavá a jeho zájmové území ve vzdále-
nosti 1000 m podél jeho hranice. Na západě se kraje dotýká vojenský újezd Březina, 
který do něj zasahuje svým zájmovým územím. 
Na celém území kraje jsou M inisterstvem obrany stanoveny podmínky pro vydání 
územního rozhodnutí pouze na základě závazného stanoviska MO, které je dále 
upřesněno ve vzdušných prostorech pro létání v malých a přízemních výškách 
(ochranném pásmu letišť, ochranném pásmu letištních dálničních úseků, leteckých 
koridorech TSA, TRA a R), v zájmovém území elektronických komunikačních zaříze-
ních (vysílačů) a leteckých radiových zabezpečovacích zařízeních (přehledové sys-
témy). 
Pro oblasti vojenských újezdů je schválena optimalizace, která ovlivňuje hranice kraje a 
obce v blízkosti vojenských újezdů Libavá a Březina. 
S touto optimalizací je spojen problém začlenění nových obcí a koordinace v oblasti 
veřejné infrastruktury, občanské vybavenosti i bydlení. 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako neutrální.  
 

11.2. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Obrana státu Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky     

O Příležitosti     

T Hrozby     

•  nevýznamná 0 
 

•   nevýznamná 0 
 

• Zmenšení prostoru omezeného VÚ 
Libavá nevýznamná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK na tuto skutečnost 
reaguje v aktualizaci vymezení hranic kraje, 
obcí a ve vymezení specifických oblastí  

• Vznik   nových   obcí   v oblastech   
se  zvýšenou  nezaměstnaností   s 
horší dopravní dostupností a s níz-
kým počtem obyvatel 

malá + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK na tuto skutečnost 
reaguje ve vymezení specifických oblastí 
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12. Stav územně plánovací dokumentace obcí 
K červnu 2015 je více než 95% území kraje pokryto platnou ÚPD obcí. Dvanáct obcí 
nemá ÚPD, z toho již 4 zahájily práce na pořizování ÚPD. Zhruba u 40% obcí dojde v 
roce 2020 k ukončení platnosti stávajícího ÚP, z toho zhruba 20% obcí již má zahájeny 
práce na novém ÚP. 
 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako pozitivní.  
 

12.1. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR  OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Stav územně plánovací dokumentace obcí Vazba ZÚR 

Vliv 
Akt. 
ZÚR  

Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky       

O Příležitosti       

T Hrozby       

 
13. Komplexní pozemkové úpravy 
Význam KPÚ lze spatřovat zejména ve stabilizaci uspořádání krajiny, zmírnění důsled-
ků vodní a větrné eroze půdy, zabránění škodám při povodních, zadržení vody v kraji-
ně, realizace Územního systému ekologické stability, realizace cyklostezek, popř. zvý-
šení podílu krajinné zeleně. 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na sledované jevy a zjištění SWOT analýzy lze 
označit jako neutrální, bez výrazných pozitivních, nebo negativních dopadů v 
území. 
   

13.1. SWOT analýza ÚAP – vazby a vliv řešení Aktualizace č.2a ZÚR  OK 
SWOT analýza ÚAP - 
Komplexní pozemkové úpravy Vazba ZÚR Vliv 

ZÚR  
Poznámka  

S Silné stránky       

W Slabé stránky     

O Příležitosti  
   

T Hrozby  
   

• Většina obcí má ÚPD 
silná + 

Aktualizace č.2a ZÚR OK v souladu s již 
zpracovanými ÚP upřesňuje vymezení korido-
rů a stanovuje podmínky k akceptaci v ÚP  

•      

•     

•     

•     

•  Nízký podíl realizovaných KPÚ nevýznamná 0 Aktualizace č.2a ZÚR OK toto zjištění ÚAP 
neovlivní 

• Zvýšení podílu realizovaných KPÚ nevýznamná 0 Aktualizace č.2a ZÚR OK toto zjištění ÚAP 
neovlivní 

•     
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C.2. Rozbor udržitelného rozvoje území 

Výsledné hodnocení vyváženosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje úze-
mí (ÚAP OK) 
Hodnocení Olomouckého kraje z pohledu udržitelného rozvoje území na základě ÚAP  
obcí je dáno silnějším přírodním pilířem v severní a na okraji západní a východní části 
kraje. Jmenované oblasti jsou naopak charakteristické nevyhovujícím pilířem hospo-
dářským a sociálním. 
V jižní části kraje jsou oblasti s vyhovujícími všemi pilíři (v zázemí Olomouce, Přerova) 
a poměrně velké shluky obcí s negativním přírodním pilířem, stejně jako samotná cen-
tra ORP. Roztroušeně se v kraji nachází oblasti se dvěma nevyhovujícími pilíři, a to 
převážně s pilířem environmentálním a hospodářským/sociálním. 
Výsledné vyhodnocení zjištěné výpočtem z indikátorů bylo porovnáno s hodnocením 
obcí.  Obecně lze konstatovat, že úřady územního plánování ORP jsou spíše pozitiv-
nější než hodnocení pomocí indikátorů, a to zejména v oblasti přírodního pilíře. Pozitiv-
něji je hodnoceno území v zázemí Olomouce a Přerovska. 
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Hodnocení vyváženosti tří pilířů udržitelného rozvoje území dle ÚAP OLK 
(zdroj ÚAP OLK 2015) 

 
 
Aktualizace č.2a ZÚR OK s uvedenými výsledky posouzení vyváženosti všech tři pilířů 
udržitelného rozvoje není v rozporu. Aktualizace č.2a ZÚR OK vymezením specifických 
oblastí ve výkresu B. 2. tato zjištění reflektuje a dle „Programu rozvoje územního obvodu 
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Olomouckého kraje na období 2015–2020“ upřesňuje. Kromě upřesnění vymezení speci-
fických oblastí a stanovení podmínek podporujících zlepšení současného stavu Aktualiza-
ce č.2a ZÚR OK současně vymezují k podpoře zlepšení nevyváženého stavu ve specific-
kých oblastech rozvojové osy a oblasti, ve kterých bude soustřeďována pozornost a pod-
pora v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury. Podpora rozvoje v místech překryvu rozvojo-
vých oblastí a os a specifických oblastí (viz schéma Vztah rozvojových oblastí, rozvojo-
vých os a specifických oblastí), umožní vytvořit vhodnější podmínky pro zpřístupnění po-
třebných služeb, vznik nových pracovních míst pro navazující specifické oblasti. Nelze 
předpokládat, že v každé části specifické oblasti vzniknou potřebné nové rozvojové plochy 
nadmístního významu. Nelze předpokládat, že v každé specifické oblasti bude vybudová-
na kvalitní a kapacitní veřejná infrastruktura. Lze ale důvodně předpokládat, že podporou 
rozvojových os a oblasti lze přiblížit obyvatelům specifických oblastí fungující veřejnou in-
frastrukturu a nabídku nových pracovních míst. Lze konstatovat, že provedené změny v 
Aktualizaci č.2a ZÚR OK pozitivně ovlivní hospodářský pilíř a sociální soudržnost obyvatel.        
 
Aktualizace č.2a ZÚR OK nemění rozvojovou koncepci kraje. Navržené úpravy 
v koridorech pro dopravní stavby korespondují s vymezenými rozvojovými osami a jejich 
úpravami. Příznivý cílový stav je tímto pozitivně ovlivňován a posilován. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje vymezení koridorů pro nové kapacitní komunikace a 
směrové úpravy stávajících a připravovaných významných silničních tahů krajského a re-
publikového významu. Cílem je zlepšení dopravní obsluhy území při současném snížení 
negativních vlivů dopravy na plochy bydlení.  
Aktualizace č.2a ZÚR OK akceptuje platné návrhy na zlepšení dopravního napojení se-
verní části kraje (Jesenicka). Cílem je podpořit růst hospodářského potenciálu na Javor-
nicku a Hanušovicku a vytvořit podmínky pro zamezení dalšího snižování počtu obyvatel 
této oblasti. Předpokládaná realizace tunelu pod Červenohorským sedlem výrazně zlepší 
napojení Jesenicka, přestože se jedná pouze o dvoupruhovou silnici I. třídy.  Pozitivní do-
pad silničního napojení končí v Šumperku a výrazně se tak promítá zejména do spádové-
ho území Zábřehu a Mohelnice. 
Návrh lokalizace strategických ploch v území je v souladu s návrhem rozvojových oblastí a 
koresponduje s návrhem hlavních kapacitních dopravních tahů včetně jejich úprav. Aktua-
lizace č.2a ZÚR OK upřesňuje vymezení protipovodňových opatření v území s cílem zvýšit 
ochranu obyvatel a hodnot v území před účinky povodní. 
Aktualizované jevy v ZÚR mají pozitivní vliv na hospodářský rozvoj a zjištění ÚAP OK.   
 
V oblasti životního prostředí Aktualizace č.2a ZÚR OK: 

– koriguje průběh a vymezení ÚSES. Jde o lokální úpravy vyplývající 
z územních plánů a „Odborného posouzení nadregionálního a regionální-
ho územního systému ekologické stability ve vztahu na pořizování Aktuali-
zace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje“;  

– se vymezuje a upřesňuje vymezení migračních koridorů pro zajištění mi-
grační propustnosti krajiny pro velké savce; 

– upřesňuje zásady pro exploataci ložisek nerostných surovin 
– upřesňuje zásady pro ochranu přírodních, krajinných a kulturních hodnot v 

kulturních krajinných oblastech (dále v textu KKO); 
– stanovuje zásady pro zlepšení zejména čistoty podzemních a povrcho-

vých vod – je stanoven požadavek na zajištění čištění odpadních vod 
v obcích o velikosti do 1000 obyvatel;  

– upřesňuje zásady k ochraně životního prostředí v ÚP obcí; 
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Pozitivní přínos, i když poněkud relativní, může mít pokračující plynofikace obcí  
a vyšší využití alternativních zdrojů energie. Vliv plynofikace nelze přeceňovat vzhledem 
ke snižující se atraktivitě plynu dané růstem jeho ceny a možnými problémy při jeho do-
dávkách. Větší vliv zřejmě bude mít využití alternativních zdrojů energie. 
Aktualizace ZÚR se negativně projeví zejména v oblasti záboru kvalitní zemědělské půdy 
a omezenými zásahy lokálního charakteru do chráněných částí přírody (průchod liniových 
záměrů přes chráněné části přírody).  
Celkově lze konstatovat, že aktualizované jevy vliv ZÚR na životní prostředí nezhorší, spí-
še lze předpokládat mírné zlepšení.   

C.3. Problémy 
Územně analytické podklady Olomouckého kraje (Aktualizace č. 3/2013 a 4/2015) uvádí 
problémy k řešení v ZÚR OK. Problémy uvedené zejména v Aktualizaci ÚAP OK v r. 2013, 
byly podkladem pro Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v 
uplynulém období (07/2011 – 05/2014), ve které se v kap. “B. Problémy k řešení v Zása-
dách územního rozvoje Olomouckého kraje vyplývající z Územně analytických podkladů 
kraje“ uvádí ve struktuře:  

a) problémy vyplývající ze SWOT analýzy (slabé stránky a hrozby) 
b) problémy vyplývající z RURÚ (rizika související s nevyvážeností pilířů) 
c) střety v území vyplývající z analýzy údajů o území (střety s limity území) 

Zpráva o uplatňování ZÚR OK uvedené problémové okruhy zformulovala ve formě pokynů 
k zapracování do Aktualizace 2a ZÚR OK v kap. E. Vyhodnocení splnění požadavků 
Zprávy o uplatňování ZÚR OK je uvedeno v kap. IV. odůvodnění.  
Lze konstatovat, že relevantní problémy byly v řešení Aktualizace č.2a ZÚR OK zohledně-
ny.   

D.  PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ 
SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, 
AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH. 

Pro zpracování a posouzení Aktualizace č.2a ZÚR OK byly využity i další podklady, které 
nahradily již neaktuální data ÚAP OK, popř. byla doplněna nová data, jejichž význam a 
potřeba zapracování vyplynula z projednání rozpracovaného návrhu Aktualizace č.2a a 
z aktualizovaných právních předpisů.  
Mezi aktualizované podklady s významem na hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
lze uvést zejména: 
1. změny v administrativním uspořádání území vyplývající ze zák. č.15/2015 Zákon o 

zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hra-
nic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) 

2. vymezení strategických ploch v Olomouci a v Zábřehu (v Prostějově bylo od vymezení 
strategické plochy po společném jednání upuštěno, v Přerově plochu řeší Akt. č.2b 
ZÚR OK); 

3. změna trasy dvojitého vedení  400kV – Kletné (odbočka z V403); 
4. zdvojení VVN 110 kV vedení V556 (Vyškov) hranice kraje - Prostějov (ve stávající tra-

se) 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území                                                
 

Stránka | 29 
 

5. zdvojení VVN 110 kV vedení V5594 Prostějov - Konice (ve stávající trase) 
6. úprava na koridorové trati č. 270 - tzv. Dluhonický přesmyk (nadjezd)  
7. elektrizace a zkapacitnění trati Olomouc – Uničov - Šumperk  
8. elektrizace trati Kojetín – Kroměříž – Hulín – Holešov – Valašské Meziříčí  
9. revitalizace trati Opava východ – Olomouc 
10. revitalizace železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou 
11. modernizace tratě Hranice - Horní Lideč 
12. revitalizace železniční tratě Olomouc – Senice na Hané 
 
Jevy pod bodem 1  - které se vztahují zejména ke změně administrativního uspořádání 
území vyvolané změnami ve vymezení vojenských újezdů Libavá a Březina, se projevují 
zejména v oblasti sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje. Dochází ke zvětšení vy-
mezení specifických oblastí SOB-k2, SOB-k3 a SOB-k4, ve kterých Aktualizace č.2a ZÚR 
OK konstatuje, že se zde z hlediska udržitelného rozvoje území vyskytují významné rozdí-
ly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území. V těchto oblastech se stanovuje požadavek na 
zlepšení podmínek pro zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury, činností 
směřujících ke zlepšení územních předpokladů pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekrea-
ce a cestovního ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel. Vliv Aktualizace 
č.2a ZÚR OK na uvedené skutečnosti lze označit jako pozitivní. 
 
Jevy pod bodem 2 – vymezení ploch tzv. strategických ploch kraje pro aktivity republiko-
vého a nadmístního významu (dále v textu strategické plochy) nahrazuje původní směro-
vání rozvojových ploch nadmístního významu v jednotlivých rozvojových oblastech. Vy-
mezením strategických ploch pouze pro významné investory, kteří zde budou chtít umístit 
aktivity nadmístního, popř. republikového, nebo i mezinárodního významu v Olomouci a 
Zábřehu (Přerov řeší Akt. č.2b ZÚR OK) se sleduje oddělení této kategorie rozvojových 
ploch od ostatních aktivit nadmístního významu. Podpora zejména těchto ploch strategic-
kého významu neznamená, že ostatní podnikatelské aktivity již nebudou podporovány. 
Regulace situování ostatních ekonomických aktivit, jejich členění dle velikosti, se ukázalo 
být kontraproduktivní a pro územní plány omezující, málo pružné, které znemožňovalo 
optimálně reagovat na aktuální potřeby v území. Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK v této ob-
lasti je pozitivní, zejména v oblasti posílení hospodářského rozvoje, zvýšení zaměstnanosti 
a s tím související i posílení sociální soudržnosti. 
 
Jevy pod body 3 – 5 – sledují posílení a zlepšení stability v zásobování území kraje i sou-
sedních krajů elektrickou energii. Vliv těchto záměrů je pozitivní zejména pro posílení hos-
podářského pilíře udržitelného rozvoje území.  
 
Jevy pod body 6-10 – sledují zvýšení komfortu, výkonnosti a bezpečnosti provozu na že-
lezničních tratích jako ekologické alternativy vůči dopravě po silnici. Vliv těchto záměrů lze 
označit jako pozitivní, zejména pro oblast hospodářského rozvoje a zlepšení sociální 
soudržnosti obyvatel. Přínos uplatnění těchto záměrů v Aktualizaci č.2a ZÚR OK lze spat-
řovat i v oblasti ochrany životního prostředí. 

Další skutečnosti zjištěné při zpracování Aktualizace č.2a ZÚR OK s význa-
mem pro posouzení vyváženosti vztahů mezi jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje.  
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V oblasti životního prostředí jsou nad rámec ukazatelů ÚAP posouzeny i další ukazatelé 
zohledňující nepřímo stav hygieny životního prostředí.  Jde zejména o aktualizovaný uka-
zatel naděje dožití mužů a žen ve správních obvodech ORP v letech 2010-2014 , (zdroj 
ČSÚ). Naděje dožití (střední délka života) je ukazatel odvozovaný z úmrtnostních tabulek, 
vyjadřuje pravděpodobný počet let, který se dožije x léta osoba, pokud se nezmění pod-
mínky (řád) vymírání.  
Vychází se z předpokladu, že průměrná délka života (naděje dožití) místních populací je 
ovlivněna stavem životního prostředí. Vývoj průměrné délky života je tedy jedním z mála 
dostupných antropocentrických ukazatelů posuzování životního prostředí. Průměrnou dél-
ku života ovlivňují tři hlavní faktory – životní způsob (zejména vlastní životospráva, stravo-
vací zvyklosti, pracovní činnost), zdravotní péče a genetické předpoklady a stav životního 
prostředí. Význam životního prostředí jako faktoru je odhadován cca na 1/3, eventuálně 
nižší. V ČR je obecně nižší naděje dožití v severních Čechách, nejvyšší na jižní Moravě a 
ve východních Čechách.   
V následující tabulce jsou uvedeny SO ORP Olomouckého kraje, a SO ORP s nejlepšími a 
nejhoršími hodnotami naděje na dožití z 206 SO ORP ČR, řazené podle hodnot skupiny 
ženy O let.  
V Olomouckém kraji je nejhorší SO ORP Konice 48 nejhorší pozice v ČR (tj. došlo ke 
zlepšení z 29. nejhorší pozice v ČR), Olomouc zaujímá 166 nejhorší pozici (tj. došlo ke 
zhoršení ze 176 pozice). Na nejlepší pozici v Olomouckém kraji a velmi dobré pozici 
v rámci 206 SO ORP celé ČR však nachází SO ORP Litovel (188 pozice).   
Jak již bylo naznačeno, interpretace hodnot není zdaleka jednoduchá a jednoznačná. Je 
však možné konstatovat, že pozice SO ORP Olomouckého kraje je z hlediska negativní-
ho vlivu životního prostředí na délku života průměrná. Dlouhodobé sledování ukazate-
le naděje dožití obyvatel a zpřesnění jeho interpretace je perspektivní z hlediska vypoví-
dacích schopností tohoto ukazatele.  
 
Tab. Naděje dožití obyvatel podle vybraných SO ORP v ČR r. 2010-2014 (ČSÚ) 

  Pořadí Muži ve věku Ženy ve věku 
Řazeno od nejhorší-

ho SO ORP 
(z 206 SO 

ORP)* 0 roků 45 let 65 let 0 roků 45 let 65 let 

Bílina (nejhorší) 1 71,23 28,51 13,99 77,15 33,44 15,4 
Rumburk 2 72,47 30,04 14,60 77,36 33,70 16,6 
Kadaň 3 71,28 28,81 13,47 77,64 34,31 16,4 

Konice 48 74,3 30,2 13,6 80,1 35,7 17,6 
Šternberk 58 73,6 30,8 15,4 80,2 36,7 18,3 
Hranice 67 74,7 31,5 15,7 80,4 36,4 17,6 
Přerov 78 74,7 31,4 15,8 80,5 36,6 18,0 
Jeseník 90 73,8 30,9 15,2 80,7 36,5 18,1 
Uničov 96 74,4 31,3 15,5 80,7 36,6 17,9 

Prostějov 124 74,3 31,0 15,2 81,2 37,1 17,3 
Šumperk 139 73,2 30,6 14,9 81,3 37,1 17,9 

Lipník nad Bečvou 158 75,0 31,1 15,1 81,6 37,4 18,1 
Olomouc 166 75,6 32,3 16,2 81,7 37,6 18,7 

Mohelnice 168 75,3 31,4 15,6 81,7 37,9 18,8 
Zábřeh 179 73,8 31,3 15,7 81,9 37,9 18,7 
Litovel 188 74,1 31,1 15,4 82,0 37,8 18,6 

Brno 200 76,53 32,96 16,79 82,41 38,27 18,6 
Praha 189 77,02 33,33 16,70 82,01 37,75 19,4 
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  Pořadí Muži ve věku Ženy ve věku 
Řazeno od nejhorší-

ho SO ORP 
(z 206 SO 

ORP)* 0 roků 45 let 65 let 0 roků 45 let 65 let 

Bystřice pod Hos-
týnem 204 73,56 30,67 14,98 82,89 39,45 19,9 
Nové Město nad Me-
tují 206 78,24 34,52 17,57 84,14 39,45 19,9 

*řazeno podle sloupce ženy 0 roků 
 
Dalším indikátorem ovlivňujícím pilíř sociální soudržnosti a hospodářský rozvoj je atraktivi-
ta území pro bydlení a spokojenost obyvatel s životem v kraji. Indikátor je ovlivněn řadou 
faktorů. Od přírodních podmínek území až po sociálně ekonomické faktory a zejména pak 
podmínky zaměstnanosti. Obecně tuto atraktivitu bydlení odráží ceny nemovitostí i výsled-
ky dotazníkových šetření. Jedním z příkladů je například šetření ČSÚ o spokojenosti 
s životem v krajích. V rámci tohoto šetření vychází Olomoucký kraj spíše jako méně 
atraktivní kraj z hlediska bydlení. 

Průměrná známka spokojenosti s životem v krajích ČR, 2013, zdroj: ČSÚ 

 
Z následujícího grafu (viz také publikace ČSÚ: Mladí lidé po ukončení studia na trhu prá-
ce, r. 2014) je patrné, že pravděpodobnost nezaměstnanosti mladých lidí v Olomouckém 
kraji je z hlediska ČR značná a je výrazným faktorem migrace a následné alokace bytové 
výstavby ve srovnání s jinými kraji.  

Pravděpodobnost nezaměstnanosti osob ve věku 15-34 let 3 až 12 měsíců po 
ukončení studia dle krajů ČR, průměr období 2009-2013 (v %)  
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Celkově podprůměrná intenzita nové bytové výstavby v kraji i regionech odráží zejména 
nízkou úroveň příjmů a vysokou nezaměstnanost. Olomoucký kraj rovněž zaostává ve vy-
bavenosti bytů zejména v okrajových územích. Postupně dochází ke vzniku specifických, z 
hlediska rozvoje bydlení rizikových území ve značné části kraje. Jedná se o území SO 
ORP Jeseník (Javornicko) a zejména o menší regiony, jako jsou Hanušovicko, Bouzovsko, 
Konicko, Kojetínsko a okolí VÚ Libavá. Významným ohrožením systému bydlení jsou de-
gradace panelových sídlišť a různých specifických obytných oblastí, což je spojené přede-
vším s koncentrací sociálně slabých a nekooperativních obyvatel a s růstem etnizace pro-
blému bydlení, což se může projevit v segregaci skupin a vznik tzv. vyloučených lokalit. 
Dále může ve spojení s odlivem obyvatelstva hrozit zánik trvalého bydlení v menších ob-
cích, především mimo rekreační oblasti. Pozitivní obrat pak vyžaduje posílení nové bytové 
výstavby zejména v regionech s nízkou intenzitou nové bytové výstavby, zvýšení atraktivi-
ty bydlení u panelových sídlišť s využitím koordinované podpory regenerace. Naopak nel-
ze připustit nadměrnou koncentraci nové bytové výstavby v rekreačních územích, která 
slouží pouze k sezónnímu využití a která tak mnohdy ohrožuje i vlastní rekreační potenciál 
území.  

 
 

Zdroj: VŠPS 

 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území                                                
 

Stránka | 33 
 

Ochrana kulturních hodnot v území 
Ochrana kulturních hodnot je významná pro posílení soudržnosti společenství obyvatel.    
Kulturní hodnoty jsou Aktualizaci č.2a ZÚR OK chráněny vzhledem k charakteru dokumen-
tace převážně nepřímo a to stanovenými zásadami a podmínkami. Ve výkresu D. 1. jsou 
zobrazeny vzhledem k použitému měřítku 1:50 000 pouze nejvýznamnější kulturní památ-
ky.  
Při zpracování ÚP bude vždy žádoucí, aby ochrana kulturních hodnot vycházela z aktuál-
ních Územně analytických podkladů ORP. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK v podkapitolách A.5.3. a A.8.2. upřesňuje zásady zejména 
k ochraně krajiny a krajinného rázu, které jsou v kap. A.8.2. v odstavci 92.8. v úkolech pro 
obce podrobněji rozvedeny. 
ZÚR nemohou stanovovat podmínky pro jednotlivé nemovité kulturní památky, popř. sku-
piny objektů – areály.  Jakékoliv stanovování podmínek a požadavků v podrobnostech ná-
ležející do územních plánů, popř. regulačních plánů je v ZÚR nepřípustné.     
 
Uvedená doplňující zjištění jsou zohledněna zejména ve změně stanovených priorit v kap. 
A. 1. a jejich průmětu do hodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 
území v kap. C. a F. Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj 
území. 

 

E.   VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K 
NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO 
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO RZVOJE  

Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovuje Politika 
územního rozvoje české republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále v textu PÚR), která byla 
schválena usnesením vlády č. 276 ze dne 15. 4. 2015.  

Vyhodnocení přínosu Aktualizace č.2a ZÚR OK k naplnění priorit obsažených 
v PÚR ČR: 
 
14/   Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat 
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být 
provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvlášt-
ního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné 
celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 
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Aktualizace č.2a ZÚR OK zachovává beze změn vymezení krajinných celků (krajinné ty-
py), ve kterých jsou stanoveny zásady pro využití a uspořádání území. K zajištění ochrany 
a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot v krajině rozšiřuje 
Aktualizace č.2a ZÚR OK cenná kulturně historická významná území jako oblasti 
s přírodně krajinářskými úpravami, s vysokým krajinným, památkovým a přírodním poten-
ciálem (dále v textu kulturní krajinná oblast - KKO). Pro rozhodování v území jsou pro jed-
notlivé KKO stanoveny zásady k ochraně hodnot v území. Pro části území kraje, ve kte-
rých se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a zejména sociální soudržnos-
ti obyvatel území, se aktualizuje, vymezují specifických oblasti, pro které se stanovují úko-
ly, jejichž cílem je vytvoření vyvážených podmínek pro udržitelný rozvoj. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje vymezení specifických oblastí ve výkresu B. 2. a v 
kap. A. 3. a rozšiřuje území kulturní krajinné oblasti ve výkresu B. 6. a v kap.A.5.  
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní.  
 
(14a)Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 

při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických 
funkcí krajiny. 

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK v prioritách územního plánování kraje v kap. A. 1. upřesňuje 
priority směřující k zlepšení podmínek života na venkově, k ochraně kulturních a přírod-
ních hodnot a rozvoji ekologického zemědělství. Zachovává stanovené zásady směřující 
k ochraně zemědělské půdy.   
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní.  
 
15/   Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-

gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní me-
chanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a na-
vrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně. 

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK navazuje na zjištění ÚAP a na základě požadavků zprávy o 
uplatňování ZÚR OK aktualizuje a upřesňuje vymezení rozvojových oblastí a rozvojových 
os vyplývajících z aktualizované PÚR ČR. Ve vymezených osách a oblastech se zachová-
vá platný rozsah úkolu pro územní plánování, nově se vymezují strategických plochy.  
Pro zamezení prohlubování disproporcí v částech území s nevyváženými podmínkami pro 
udržitelný rozvoj území, Aktualizace č.2a ZÚR OK přebírá a upřesňuje vymezení specific-
kých oblastí z PÚR ČR. Vymezují se současně další specifické oblasti, ve kterých se na 
základě analýzy provedené v ÚAP projevuje nevyváženost podmínek pro udržitelný rozvoj 
území. Jde zejména o území navazující na vojenské újezdy Libavá a Březina. Ve všech 
specifických oblastech ZÚR stanovují úkoly, jejichž cílem je vytvoření příznivých podmínek 
pro hospodářský rozvoj a posílení soudržnosti obyvatel území. Podmínky se stanovují di-
ferencovaně na základě zjištěných limitů využití území a ochrany hodnot území.  
Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje vymezení specifických oblastí ve výkresu B. 2. a 
kap.A.3., a rozvojových os a oblastí ve výkresu B. 1. a v kap. A.2. 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
 
16/  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-

nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního 
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rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v sou-
ladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK v souladu s ÚAP OK - rozborem udržitelného rozvoje území na-
vrhují opatření pro vyřešení problémových území, jak jsou zjištěny v analýze vyváženosti 
vztahů územních podmínek. Problémy Javornicka a jejich řešení bude i nadále závislé na 
realizaci kapacitního dopravního propojení s vnitrozemím kraje. Řešení tohoto problému je 
stále vázáno na vyřešení střetů s ochranou přírody. Převedení dopravního propojení ze 
silnice I/44 na zkapacitněnou silnicí vedoucí přes Hanušovicko je pouhým přenesením 
problémů z jedné lokality do lokality druhé, přičemž výsledek bude stejný (Ramzovské na-
sunutí, chráněné části přírody, střety s jinými záměry v oblasti akumulace pitné vody, složi-
tá geomorfologie a koordinace s železniční tratí a jiné významné záměry).  
Aktualizace č.2a ZÚR OK upřesňuje vymezení rozvojových os a rozvojových oblastí včet-
ně vymezení strategických ploch, jejichž vymezení bylo ověřeno územními studiemi a 
územními plány (vymezení viz výkres B. 6.).     
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní.  
 
(16a)Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 

zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK při provádění změn v platném dokumentu zohledňuje v rámci 
koordinace návrhu řešení data ÚAP OK, „Program rozvoje územního obvodu Olomoucké-
ho kraje na období 2015–2020“(PRÚOOK), SRÚOK,  PÚR ČR a další relevantní podklady 
poskytnuté pořizovatelem Aktualizace č.2a ZÚR OK. Při řešení územních vazeb mezi ob-
cemi a kraji byly zohledněny platné územní plány a ZÚR, které byly podkladem pro upřes-
nění návrhových jevů, jejichž aktualizace je zřejmá z výkresu B. 6.   
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
  
17/   Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

 
Aktualizace č. 2a ZÚR OK upřesňuje vymezení rozvojových os a rozvojových oblastí včet-
ně vymezení strategických ploch v Olomouci a Zábřehu (strategickou plochu v Přerově 
vymezuje Aktualizace č.2b ZÚR OK). Strategické plochy jsou určeny zejména pro velké 
investory podnikající v oblasti výroby, zpracovatelského průmyslu, center strategických 
služeb, průmyslu vyspělých technologií, technologických center a center vytvářející pra-
covní místa v oborech vědy a výzkumu. V rozvojových oblastech nadmístního významu a 
rozvojových osách se podporuje vznik nových podnikatelských aktivit a rozvoj veřejné in-
frastruktury.    
Aktualizace č.2a ZÚR OK ve specifických oblastech, mimo území rozvojových oblastí, 
podporuje umísťování a vznik nových podnikatelských aktivit (zejména pro malé a střední 
podnikání), vytváření podmínek pro vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti (zejména 
pro pobytovou a dlouhodobou rekreaci a lázeňství), vytváření podmínek pro rozvoj v ob-
lasti ekologického zemědělství, zpracování dřeva a tradičních řemesel. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK k zabezpečení hospodářského rozvoje dále ve svém řešení ak-
tualizuje: 

– podmínky pro umísťování podnikatelských aktivit; 
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– podmínky pro posílení hospodářského rozvoje specifických oblastí, rozvo-
jových oblastí a rozvojových os; 

– koridory nadmístního významu na úseku dopravní a technické infrastruktu-
ry pro zajištění dobré obslužnosti všech částí území kraje; 

– podmínky pro rozvoj rekreace, lázeňství a cestovního ruchu; 
– podmínky pro přípravu a využití místních zdrojů nerostných surovin 

k zabezpečení zejména vnitřních a celorepublikových potřeb území; 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
 
(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-
schopnost.  

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK zachovává stanovené zásady pro zachování sídelní struktury a 
vymezené úkoly pro ÚP (kap. A.8.2.) v oblasti územního rozvoje obcí, rozvoje rekreace a 
ochrany hodnot včetně ochrany krajinného rázu. 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
  
19/  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brow-

nfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně vy-
užívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování ve-
řejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, kte-
ré koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní dů-
sledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

 
ZÚR OK stanovují požadavky pro územní plánování obcí v kap. A.1. a A. 8., jejichž cílem 
je: 

– racionální využití zastavěného území 
– ochrana zemědělské půdy (odst. 5.4.3.)  
– opětovné využití nevyužitých stávajících výrobních areálů a areálů opuš-

těných MO (odst. 4.7.);   
– ochrana krajiny (odst. 5.4.6.); 
– sdružování koridorů s cílem minimalizovat zásahy do krajiny; 

Aktualizace č.2a ZÚR OK stanovené zásady akceptuje a dále upřesňuje. Upouští se od 
stanovení limitních výměr ploch pro podnikání nadmístního významu.   
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR pro tuto prioritu je mírně pozitivní.       
 
20/   Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit sou-
stavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územ-
ních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k za-
jištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků pří-
rodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti ven-
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kovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmín-
ky pro využití přírodních zdrojů. 

 
ZÚR stanovují zásady pro ochranu přírody, ochranu a exploataci nerostných surovin a na-
vrhují vymezení ÚSES. Podmínky pro akceptaci chráněných částí přírody a nerostných 
surovin vychází a mají oporu v aktualizovaných ÚAP. Rozvojové záměry jsou s těmito limi-
ty konfrontovány a k zajištění koordinace a ochrany chráněných částí přírody a dalších 
hodnot v území (ložiska nerostných surovin, zdroje pitné vody apod.) se vymezují dosta-
tečně široké koridory pro vedení dopravní a technické infrastruktury, aby bylo umožněno 
nalézt v rámci zpracování podrobné dokumentace optimální průběh trasy pro liniovou 
stavbu s cílem minimalizovat negativní dopady na zjištěné hodnoty. Jsou stanoveny zása-
dy pro řešení případných kolizí (střetů) liniových vedení dopravní a technické infrastruktury 
s ložisky nerostných surovin, chráněnými částmi přírody, návrhem ÚSES apod.  
Aktualizace č.2a ZÚR OK tyto zásady akceptuje a dále upřesňuje ve formě doplnění pod-
mínek pro ochranu hodnot v území a řešení případných střetů záměrů s limity a limitů na-
vzájem. Podkladem pro upřesnění stanovených zásad pro ochranu a exploataci ložisek 
nerostných surovin byly územní studie řešící plochy, ve kterých dochází k vysoké koncen-
trací prováděné a připravované (očekávané) těžby.  
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
 
(20a)Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem  na  
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK ve výkresu B. 7. Územní systém ekologické stability nadmístní-
ho významu 1 : 100 000 upřesňuje vymezení migračních koridorů a v odst. 74.11. stano-
vuje zásady pro zajištění ochrany a funkčnosti migračních koridorů. Řešení se zabývá i 
problematikou srůstání sídel v odst. 90.4. 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní.   
 
21/  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky ne-

zbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v roz-
vojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 
území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené 
obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním 
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále  
pro  vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

 
Vyhodnocení přínosu Aktualizace č.2a ZÚR OK k této prioritě je již sděleno ve vyhodno-
cení priority č. 18 a 19.  Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je spíše neutrál-
ní, vzhledem k tomu, že uplatnění této priority bude mít větší význam v ÚP pro velkou po-
drobnost a spíše lokální význam priority.  
 
22/   Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovní-

ho ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a roz-
voji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ru-
chu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky 
(např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
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ZÚR vymezuje rekreační krajinné celky, ve kterých stanovuje zásady a podmínky, jejichž 
cílem je omezit max. zátěž území z hlediska koncentrace ubytovací kapacity (kap. A.4.4. a 
A. 8.). ZÚR vymezují póly rozvoje cestovního ruchu, ve kterých by měly být uspokojovány 
požadavky návštěvníků na veřejnou infrastrukturu a vymezuje orientační směrování vý-
znamných rozvojových ploch pro sport a rekreaci nadmístního významu. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK doplňuje orientační směrování významných rozvojových ploch 
pro sport a rekreaci nadmístního významu o plochu pro golf v Jeseníku. 
Ve výkresu B. 3. Schéma koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 200 000 se uvádí síť páteř-
ních cyklotras nadmístního významu.  
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
  
23/   Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-

nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umís-
ťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizo-
vat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zaří-
zení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní 
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, 
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat 
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vy-
mezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem 
důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežá-
doucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel 
(bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

 
ZÚR vymezují pro liniové dopravní stavby a stavby technické infrastruktury dostatečně 
široké koridory, aby bylo umožněno v rámci zpracování podrobné dokumentace koordino-
vat souběhy staveb, jejich křížení a také i minimalizovat negativní dopady na zjištěné hod-
noty.  
Aktualizace č.2a ZÚR OK v mnoha případech na základě zpracované podrobné dokumen-
tace upravuje průběh a vlastní šíři navržených koridorů pro minimalizaci negativních do-
padů na strukturu osídlení a zjištěné hodnoty. Velká část provedených úprav ve vymezení 
koridorů pro silniční dopravu je provedena na základě platných územních plánů s cílem 
minimalizovat negativní vlivy z dopravy na zastavěná území sídel.   
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK na relevantní části této priority je pozitivní. 
 
24/  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti no-
vé výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vy-
tvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železnič-
ní, cyklistickou). 

 
ZÚR vymezují koridory pro: 

– zlepšení dopravní obsluhy jednotlivých částí kraje 
– zajištění tranzitní dopravy přes území kraje (zejména koridory vyplývající 

z PÚR ČR) 
– posílení významu rozvojových os a propojení rozvojových oblastí 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území                                                
 

Stránka | 39 
 

– všechny druhy dopravy 
Aktualizace č. 2a ZÚR OK upřesňuje koridory a plochy dopravní infrastruktury na území 
Olomouckého kraje řešené v PÚR ČR následovně: 

– D35a-úsek Sedlice (Hradec Králové)–Vysoké Mýto–Moravská Třebová–
Mohelnice (E442) – upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridoru D1; 

– D55 Úsek Olomouc–Přerov a dále Napajedla–Uherské Hradiště–Hodonín–D2 
- upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridoru D020; 

– D48 Bělotín–Frýdek-Místek–Český Těšín–hranice ČR/Polsko(–Kraków) -
upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridoru D019; 

– S2 (D48) Palačov–Lešná–Valašské Meziříčí–Vsetín–Pozděchov (D49) - 
upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridoru D021; 

– D1 Úsek Říkovice–Přerov - upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridoru D018; 
– koridor vysokorychlostní dopravy VR1 Brno–(Přerov)–Ostrava–hranice 

ČR/Polsko. – koridor je akceptován beze změn;  
– ŽD1-Koridor Brno-Přerov (stávající trať č. 300) s větví na Kroměříž–

Otrokovice–Zlín–Vizovice - upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridoru D47 a D63; 
– C-E40b - Úsek (odbočení z II. tranzitního železničního koridoru) Hranice 

na Moravě–Valašské Meziříčí–Vsetín–Horní Lideč–hranice ČR (–Púchov) - 
upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridoru D74; 

– VTP – terminál nákladní dopravy Přerov – je upraven původní název; 
– požadavek PÚR ČR (198) vztahující se k vymezení koridoru pro kapacitní 

silnici v úseku Mohelnice-Jeseník (v platných ZÚR OK označeno jako osa 
nadregionálního významu OR2 Mohelnice - Zábřeh – Šumperk – Jeseník – 
Mikulovice – Polsko) byl prověřen, a s ohledem na malou intenzitu vzájem-
ných vazeb a značný rozsah významných limitů omezující využití území 
(zejména ochrana přírody) bylo od vymezení rozvojové osy upuštěno. Obce 
Bělá pod Pradědem, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Velké Losiny tvořící 
původně rozvojovou osu nadreg. významu OR2 zůstávají součástí specifické 
oblasti SOB3. Obce Petrov nad Desnou a Vikýřovice s dobrými vazbami na 
rozvojovou oblast RO3 se staly její součástí. Zvětšení rozvojové oblasti RO3 
je vyvoláno zejména potřebou podpory hospodářského pilíře v širším regio-
nu. 

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK akceptuje platné ZÚR a lokálně upřesňuje vymezení zejména 
koridorů pro silniční a železniční dopravu, na základě zpracované podrobné dokumentace 
a požadavků Zprávy o uplatnění ZÚR. Cílem je zejména snížení negativních vlivů na plo-
chy bydlení, zkvalitnění železniční dopravy a zlepšení napojení rozvojových lokalit nad-
místního významu. Podpora i ostatních druhů dopravy (zejména rozvoj hromadné dopravy 
a dopravy cyklistické) zůstává nezměněná.   
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
 
(24a)Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mez-

ních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu.  Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na byd-
lení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostateč-
ný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 
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ZÚR OK stanovují v odst. 5.4.8. priority ZÚR k ochraně veřejného zdraví. Aktualizace č.2a 
ZÚR OK tyto priority upřesňuje v odst. 5.4.8.2. 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní.   
 
25/  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s 
cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vy-
mezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitel-
ných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových 
vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní 

 
ZÚR vymezují protipovodňová opatření (plochy pro suché nádrže, území významné pro 
situování protipovodňových opatření apod.) a stanovují zásady pro umísťování staveb 
v územích ohrožených povodněmi a v územích kde budou protipovodňová opatření lokali-
zována. 
Aktualizace č. 2a ZÚR OK upřesňuje, vyčet protipovodňových opatření a vymezení lokalit 
vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) (v kap. A.8.1. a ve výkresu B. 6. Plochy 
a koridory nadmístního významu 1 : 100 000).  
Aktualizace č. 2a ZÚR OK plochy řešené v PÚR ČR upřesňuje následovně:  

– LAPV (plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod) - upřesněno v Akt. 
č.2a ZÚR v plochách zobrazených ve výkresu B. 6. a B. 4. (aktualizovány 
jsou pouze plochy LAPV Radkovy, Dlouhá Loučka, Podlesný Mlýn a Otasla-
vice, ostatní jsou v platnosti beze změn); 

– SNT- Plocha pro suchou nádrž Teplice, včetně dalších nezbytných ploch a 
koridorů pro stavby a opatření ke snížení povodňových rizik v povodí řeky 
Bečvy - upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v ploše významné pro situování protipo-
vodňových opatření ve výkresu B. 6 a B.4., v ploše V27 – Skalička (Teplice) 
a v kap. A.7 a A.8.1.; 

 
Podstatným způsobem rozšiřuje území významné pro situování protipovodňových opatření 
(podél toků Moravy, Desné a Bečvy) a omezuje možnosti vymezování zastavitelných ploch 
ve stanovených záplavových územích (odst. 89.1.)  
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
 
 (26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezo-
vat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou ri-
zika vzniku povodňových škod.  

 
Podrobněji k vyhodnocení viz k prioritě 25. 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
 
27/   Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rov-
něž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přiroze-
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nými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 
těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech 
a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení  
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou 
posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě  
osobní, nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních 
letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, 
stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

 
ZÚR při řešení veřejné infrastruktury vychází zejména ze zpracované podrobné dokumen-
tace, ÚAP ORP a OK a z ÚP obcí. Podrobněji k prioritě 24 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
 
(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, poža-

dovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků 
na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejnos-
tí.  

ZÚR stanovují v kap. A. 8. požadavky nadmístního významu na koordinaci územně pláno-
vací činnosti obcí. V požadavky jsou směrovány zejména do oblasti, které ZÚR mohou 
ovlivnit a také obcím stanovit a to: 

– koordinace protipovodňové ochrany území 
– požadavky k zachování sídelní struktury a stabilizace osídlení 
– požadavky na zajištění vyvážených potřeb v oblasti veřejné infrastruktury 
– požadavky k akceptaci v ÚP   

Aktualizace č.2a ZÚR OK požadavky na obce upřesňuje a doplňuje zejména v oblasti pro-
tipovodňové ochrany území, situování alternativních zdrojů el. energie a ochranu kultur-
ních a civilizačních hodnot. Velká část této priority PÚR ČR je směrována na obce a váže 
se na zpracování ÚP.   
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR pro tuto prioritu je neutrální až mírně pozitivní. 
 
29/   Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vy-

mezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné do-
pravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydle-
ní, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj 
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti 
mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování 
a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v mís-
tech, kde je to vhodné. 

 
Priorita se vztahuje zejména k ÚP. Aktualizace č.2a ZÚR OK stabilizuje nadřazený do-
pravní systém, což je významné pro budování koncepce návazného systému na regionální 
a místní úrovni (viz výkres. B. 6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000).   
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR pro tuto prioritu je neutrální. 
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30/   Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v sou-
časnosti i v budoucnosti. 

 
Aktualizace č. 2a ZÚR OK upřesňuje koridory a plochy technické infrastruktury na území 
Olomouckého kraje řešené v PÚR ČR následovně: 

– E3 koridor pro dvojité vedení 400 kV Prosenice–Nošovice s odbočením do 
elektrické stanice Kletné, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrické 
stanice Prosenice - upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridorech E2 a E26; 

– E15 - Koridor pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov–Prosenice a související 
plochy pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Prosenice. – upřesněno v 
Akt. č.2a ZÚR v koridoru E18; 

– E19 Koridory pro dvojité vedení 400 kV Prosenice–Otrokovice a související 
plocha pro rozšíření elektrické stanice 400/110  kV Prosenice – upřesněno v 
Akt. č.2a ZÚR v koridorech E18 a E25; 

– E4b - Plocha pro Blahutovice včetně koridoru pro vyvedení elektrického vý-
konu  - vymezit územní rezervu pro vyvedení tepelného výkonu – upřesněno 
v Akt. č.2a ZÚR v koridoru RE1; 

– P10 - VVTL plynovod DN 700 PN63 vedoucí z okolí obce Kralice nad Osla-
vou v kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji - upřesněno v Akt. 
č.2a ZÚR v koridoru E17; 

– P9 - VTL plynovod přepravní soustavy s názvem „Moravia-VTL plynovod“– 
upřesněno v Akt. č.2a ZÚR v koridoru E14; 

ZÚR stanoví koncepci rozvoje technické infrastruktury v oblasti vodního hospodářství, kte-
rá vychází z dokumentace pořízené Olomouckým krajem - Plánu rozvoje vodovodů a ka-
nalizací Olomouckého kraje. Aktualizace č.2a ZÚR OK koncepci zásobování pitnou vodou 
zachovává a na základě dílčích požadavků uplatněných při projednání ZÚR s využitím dat 
z ÚAP a požadavkům Zprávy o uplatňování ZÚR, byly provedeny úpravy zejména v oblasti 
propojení skupinových vodovodů Mohelnice a Litovel a územní rezervy dálkového vodo-
vodního přivaděče Hanušovice-Moravičany (viz. výkres B.6. Plochy a koridory nadmístní-
ho významu 1 : 100 000 a B.4. Schéma koncepce vodního hospodářství (cílový stav) 1 : 
200 000  
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je pozitivní. 
 
31/   Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobo-
vání území energiemi. 

 
ZÚR deklarují podporu využití obnovitelných zdrojů energie a stanovují zásady, pro jejích 
využití. Aktualizace č.2a ZÚR OK podmínky pro využití obnovitelných zdrojů upřesňuje v 
kap. A.5.  
ZÚR věnují pozornost a stanovují podmínky pro umísťování fotovoltaických elektráren. 
Smyslem stanovených zásad není zamezení rozvoje těchto elektráren, ale usměrnění je-
jich lokalizace v krajině ve vztahu zejména k zemědělské půdě a dalším hodnotám zjiště-
ným v ÚAP. 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je neutrální. 
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32/   Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-
něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, 
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestav-
by. 

Priorita se vztahuje zejména k ÚP a Aktualizace č.2a ZÚR OK zachovává zásady stano-
vené v platném znění  ZÚR OK.  
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK pro tuto prioritu je neutrální. 

Vyhodnocení přínosu Aktualizace č.2a ZÚR OK k naplnění priorit obsažených 
v ZÚR OK: 
ZÚR OK k zabezpečení hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti vymezují: 

– strategické plochy pro významné investory; 
– podmínky pro posílení hospodářského rozvoje specifických oblastí, rozvo-

jových oblastí a rozvojových os; 
– koridory nadmístního významu na úseku dopravní a technické infrastruktu-

ry pro zajištění dobré obslužnosti všech částí území kraje; 
– podmínky k ochraně území před účinky povodní; 
– podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu; 
– podmínky pro přípravu a využití místních zdrojů nerostných surovin 

k zabezpečení zejména vnitřních a celorepublikových potřeb území; 
 
V rámci Aktualizace č.2a ZÚR OK nebyly zaznamenány významnější změny vlivu ZÚR  na 
stav a vývoj hospodářských podmínek území. Dochází ke schematickému vymezení tří 
konkrétních rozvojových ploch nadmístního a republikového významu tzv. strategické plo-
chy pro rozvoj podnikání. Význam těchto ploch je zásadní pro rozvoj celého Olomouckého 
kraje, posilují jak stávající výrazné póly ekonomického rozvoje (Olomouc, Přerov), tak i 
dobře dopravně napojené území na jižním okraji specifické oblasti SOB3 (Zábřeh).   
Hospodářské podmínky území Olomouckého kraje zůstávají zásadním problémem pro 
jeho dlouhodobý rozvoj. Zásadní význam mají zejména pro posílení soudržnosti obyvatel 
území, což je mnohdy podceňováno. Značná nezaměstnanost, nízká úroveň mezd a ne-
příznivý absolutní, ale i relativní vývoj příjmů vytváří předpoklady pro vznik sociálního na-
pětí v regionech, obcích, ale i menších lokalitách (zejména velkých sídlištích měst).  
V samotných ZÚR je proto akcentován význam řešení obecných hospodářských podmínek 
a zejména zaměstnanosti obyvatel (návrh ploch pro podnikání, infrastruktury), které tvoří 
základ stabilizace a posílení soudržnosti obyvatel území.  
Pokud se bude i nadále rozšiřovat rozsah území, které bude vázáno ochranou přírody, a 
budou zde stanovovány další omezující limity, bude řešení posílení hospodářského rozvo-
je stále obtížnější a lze očekávat i prohlubování nepříznivých podmínek v soudržnosti oby-
vatel území, zejména ve specifických oblastech kraje. Vstřícný přístup dotčených orgánů 
zejména v oblasti ochrany přírody při hledání konsensu ve využití a provádění změn 
v území, je základem pro nastolení rovnováhy v oblasti udržitelného rozvoje území kraje.  
 
V rámci Aktualizace č.2a ZÚR OK nebyly zaznamenány výraznější změny vlivu ZÚR na 
stav a vývoj sociodemografických podmínek. 
Ovlivnění vybraných sledovaných sociodemografických jevů (dlouhodobého vývoje počtu 
obyvatel a věkové struktury) na území Olomouckého kraje je v ZÚR nepřímé. Především 
vytvoření atraktivních podmínek pro bydlení a rozšíření počtu pracovních míst se může 
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časem projevit i ve změně (stabilizaci – eventuálně růstu) počtu obyvatel. Přitom tyto pozi-
tivní změny jsou v ZÚR řešeny:  

– návrhem na zlepšením podmínek zaměstnanosti (vytvořením podmínek 
pro vznik nabídky ploch pro podnikání, zejména pak v okolí Olomouce a 
Zábřehu), které jsou rozhodující na většině území pro dlouhodobý vývoj 
počtu obyvatel, zejména preferencí podnikání ve specifických oblastech 
(hospodářsky slabých) se sociálně ekonomickými problémy; 

– vytvářením podmínek pro rozvoj veřejné infrastruktury, ovlivňujícím zá-
sadně vybavenost sídel, zejména jejich dopravní dostupnosti s následným 
promítnutím do pohybu za prací, do škol a do změn počtu bydlících i pří-
tomných obyvatel;  

– podporou zvýšení vlastní obytné atraktivity sídel (zde je větší prostor na 
řešení v územních plánech) při současném snížení hlučnosti a prašnosti 
v obytných územích; 

Možnosti ovlivnění vzdělanostní struktury obyvatel (zastoupení obyvatel se základním a 
vysokoškolským vzděláním) ZÚR jsou velmi omezené (podpora dopravní dostupnosti – 
vyjížďka obyvatel do škol, za vzděláním).  
Vlastní plošné potřeby školství, ale i ostatní sociální veřejné infrastruktury (vyplývající ze 
zadání ZÚR a uváděné ve SWOT analýze ÚAP) je nutno řešit především na úrovni územ-
ních plánů obcí s návazností na oborové dokumenty (školství, komunitního plánování).  
Při hodnocení vývoje a ovlivnění sociodemografických procesů v území je nutno zdůraznit, 
že je naprosto přirozené, že společnost neaspiruje na zásadní ovlivnění vývoje, preferuje 
„pouze“ jeho tržně konformní ovlivnění, zejména odstranění, zmenšení sociálních distorzí 
(ohrožujících soudržnost obyvatel území, např. pomocí prorodinné a pronatalitní politiky). 
Je nutno předpokládat, že pokles počtu obyvatel bude dále pokračovat v řadě obcí i uvnitř 
měst.  Podobně bude dále klesat podíl dětí a obyvatel v předproduktivním věku, naopak 
poroste podíl obyvatel v poproduktivním věku. Všechny tyto jevy jsou v ZÚR vnímány. Je-
jich uplatnění je zásadní zejména při stanovení koncepce rozvoje obcí v rámci zpracování 
ÚP. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK pro splnění priorit v oblasti sociální soudržnosti a hospodářské-
ho rozvoje stanovených v kap. A. 1. v odstavcích 3 a 4 vymezuje tyto plochy a koridory 
nadmístního významu: 

o strategické plochy pro rozvoj podnikání v rámci vymezených rozvojových 
oblastí uvedené v odstavci 7.3.1. Lokalizace ploch je vymezena ve výkre-
se B. 6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000; 

o podmínky pro rozvoj podnikání v rozvojových oblastech a osách a speci-
fických oblastech, mimo území rozvojových oblastí uvedené v odst. 7.3.2. 
až 7.3.4. a v odst. 8; 

o rozvojové oblasti uvedené v odstavci 6 a rozvojové osy uvedené 
v odstavci 8, které jsou graficky vymezené ve výkresu B. 1. Uspořádání 
území Olomouckého kraje – vymezení rozvojových os a oblastí 1 : 
200 000;  

o specifické oblasti s nevyváženými podmínkami pro udržitelný rozvoj území 
dle odstavců 9. až 11. (včetně vložených odstavců), které jsou graficky 
vymezené ve výkresu B. 2. Uspořádání území Olomouckého kraje – vy-
mezení specifických oblastí 1 : 200 000. Pro tyto oblasti ZÚR OK stanovu-
je podmínky v odstavci 13. (včetně vložených odstavců); 

o plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu uvedené v odstavcích 17. až 
38. (včetně vložených odstavců), 85., 86. a 87, které jsou graficky vyme-
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zené ve výkresech B. 3. Schéma koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 
200 000, B. 6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000 a B. 8. 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního vý-
znamu 1 : 100 000; 

o plochy a koridory pro technickou infrastrukturu uvedené v odstavcích 48. 
až 66. (včetně vložených odstavců), 85., 86. a 87, které jsou graficky vy-
mezené ve výkresech B. 4. Schéma koncepce vodního hospodářství (cílo-
vý stav) 1 : 200 000, B. 5. Schéma koncepce zásobování elektrickou 
energii a plynem (cílový stav), B. 6. Plochy a koridory nadmístního význa-
mu 1 : 100 000 a B. 8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací nadmístního významu 1 : 100 000; 

o plochy a koridory pro protipovodňová opatření uvedené v odstavci 89, kte-
ré jsou graficky vymezené ve výkresech B. 4. Schéma koncepce vodního 
hospodářství (cílový stav) 1 : 200 000, B. 6. Plochy a koridory nadmístního 
významu 1 : 100 000 a B. 8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření 
a asanací nadmístního významu 1 : 100 000; 

Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na priority pro hospodářské podmínky a sociální 
soudržnost obyvatel lze označit za pozitivní.   

 
ZÚR OK k zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí vymezují: 

– podmínky pro účinnou ochranu životního prostředí a šetrné a racionální 
využívání přírodních zdrojů (půda a nerostné suroviny); 

– podmínky pro ochranu a regeneraci cenných části krajiny; ochranu přírod-
ních a kulturních hodnot v kulturních krajinných oblastech (dále v textu 
KKO); 

– prvky ÚSES nadmístního významu; 
– zásady pro ochranu krajinného rázu; 
– zásady k ochraně životního prostředí v ÚP obcí; 

 
V rámci Aktualizace č.2a ZÚR OK nebyly zaznamenány výraznější změny vlivu ZÚR  na 
stav a vývoj podmínek hygieny životního prostředí. Pozitivní změny představují zejména 
nové a upřesněné návrhy koridorů pro přeložky zatížených silničních tahů mimo zastavěná 
území. Vytváří se tím předpoklady pro řešení snížení vlivu hluku a emisí na plochy bydlení 
a současně se tím umožní zvýšit bezpečnost dopravy v zastavěných územích sídel.  
Aktualizace č.2a ZÚR OK upravuje vymezení koridorů pro dopravní stavby s cílem umož-
nit v rámci podrobné dokumentace vhodnější trasování vlastní stavby ve vztahu 
k dotčeným sídlům i k dalším hodnotám v území. Vlastní vliv dvou konkrétně vymezených 
rozvojových ploch (Olomouc a Zábřeh) nelze již nyní specifikovat vzhledem k neznámému 
využití (charakter využití může být velmi různorodý od rušivých provozů, přes sklady až po 
tzv. čistou technologii, kde vlivy na okolí mohou zcela minimální a podniky mohou být rea-
lizovány v blízkosti ploch bydlení. Sdělit již dnes, že vliv každé rozvojové plochy je nega-
tivním počinem, by bylo spekulací (podrobněji viz Příloha č. 2 část A. Posouzení vlivů Ak-
tualizace č.2a ZÚR OK na životní prostředí). Je ovšem žádoucí vnímat, že část těchto 
strategických ploch je situována v prostředí se zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší. 
Bude tedy žádoucí v dalším procesu přípravy podnikatelských záměrů v těchto plochách 
připouštět pouze takové druhy podnikatelských aktivit, které současnou situaci nezhorší.  
 
Aktualizace č.2a ZÚR OK pro splnění priorit v oblasti ochrany životního prostředí stanove-
ných v kap. A. 1. v odstavci 5 aktualizuje vymezení těchto ploch nadmístního významu: 
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o specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované (oče-
kávané) těžby nerostných surovin dle odstavce 15.1. (včetně vložených 
odstavců) a vymezené ve výkresu B. 6. Plochy a koridory nadmístního vý-
znamu 1 : 100 000; 

o plochy pro návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny uve-
dené v odstavcích 71. až 72. (včetně vložených odstavců), které jsou gra-
ficky vymezené ve výkresu B. 7. Územní systém ekologické stability nad-
místního významu 1 : 100 000; 

o skupiny ložisek nerostných surovin (objekty) vymezené ve výkresu B. 6. 
Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000 za účelem stanovení 
podmínek uvedených v odstavci 75.; 

o kulturní krajinné oblasti vymezené v odstavci 77. (včetně vložených od-
stavců) a 78 (podmínky) a vyznačené ve výkresu B. 6. Plochy a koridory 
nadmístního významu 1 : 100 000;  

Aktualizace č.2a ZÚR OK dále upřesňuje podmínky pro územně plánovací činnost obcí 
v kap. A. 8. zejména ve vztahu k ochraně krajiny a hodnot v území. 
Jako mírně negativní se projeví v ochraně životního prostředí nárůst rozsahu zabírané 
zemědělské půdy (podrobněji k problematice viz kap. A. 1. odst. 5.4.3.).   
  
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na priority v oblasti ochrany životního prostředí lze 
označit za mírně pozitivní.  

F.     VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - 
SHRNUTÍ 

1. Vyhodnocení vlivů na podmínky příznivého životního prostředí vyplývající 
z posouzení Aktualizace č.2a ZÚR OK 

 
Shrnutí závěrů vyplývajících z Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na udržitelný 
rozvoj území, části A – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů Aktua-
lizace  č.2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území, části B – Vyhodnocení vlivů na území 
NATURA 2000. 
  

1.1. Z posouzení vlivu Aktualizace č.2a ZÚR OK na životní prostředí, vyplynuly 
tyto podstatné závěry, doporučení a návrhy opatření (na které je reagováno 
stanovisky, popř. komentářem osvětlující souvislosti vztahující se k posouzení 
vyváženosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje území): 

 
Žádná změna či úprava textu výrokové části nebyla vyhodnocena jako neproveditelná. Pro 
celou řadu změn byly navrženy podmínky, za nichž lze se změnami souhlasit. 
 
Vliv koncepce na přírodu a krajinu je hodnocen jako mírně negativní. 
 
Vlivy na chráněná území, lokality NATURA 2000 a na lokality výskytu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů s národním významem jsou nulové u velké části změn. U někte-
rých vybraných změn nelze tyto potenciální vlivy na základě současného stavu znalostí o 
daných plochách a koridorech vyhodnotit. U těchto ploch a koridorů se předpokládají vlivy 
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obecně mírně negativní, při nevhodné realizaci potenciálně ale mohou mít až významně 
negativní vliv na předměty ochrany či celistvost EVL/PO. 
 
Vlivy na ekologickou stabilitu krajiny a funkčnost ÚSES jsou dvojí. Soubor změn ve vyme-
zení skladebných částí ÚSES je hodnocen mírně pozitivně díky zlepšení návazností a 
funkčnosti ÚSES. Naopak celá řada koridorů liniových staveb se dostává do střetu jak se 
skladebnými prvky ÚSES, tak s významnými migračními koridory, a vyžaduje tak realizaci 
opatření pro zajištění migrační prostupnosti území. 
 
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako středně významné zejména u ploch pro umístění 
mimoúrovňových křižovatek a vedení VVN, ale toto ovlivnění bude lokálního charakteru 
bez podstatného ovlivnění dálkových pohledů. 
 
Z hlediska ovlivnění ZPF a PUPFL je vliv hodnocen jako negativní s tím, že u převážné 
většiny záměrů byl již obsažen v předchozích ZÚR OK a dochází zde pouze k dílčím změ-
nám. Zábory včetně vysokého podílu půd I. a II. třídy ochrany jsou navrhovány pro veřejně 
prospěšné stavby - rozvojové plochy, železniční koridory, protipovodňová opatření a do-
pravní infrastrukturu (drobné úpravy a přeložky silnic). Vzhledem k tomu, že tyto koridory a 
plochy jsou navrhovány z velké části v plochách nivy Moravy, kde je obecně bonita půdy 
vysoká, nelze bez záboru ZPF I. a II. třídy ochrany koncepci rozvoje území realizovat. 
S ohledem na podíl výměry půdy na celkové rozloze kraje se jedná i přes nepříznivý do-
pad o vliv akceptovatelný, odůvodnitelný s převahou pozitivního společenského přínosu 
nad negativem záboru půdy. 
 
Vlivy na obyvatelstvo a zdraví jsou hodnoceny podél trasy nových koridorů jako mírně ne-
gativní, s tím, že podél původní trasy vedoucí přes centra sídel dojde k významnému po-
klesu negativních vlivů. To se týká zejména snížení hlukové a imisní zátěže v sídlech. 
 
Mírně negativní vlivy jednotlivých změn koncepce se mohou projevit tam, kde dochází ke 
střetu změnových tras s ochranou vodních zdrojů.  
 
Středně silné pozitivní vlivy z hlediska veřejného zdraví bude přinášet realizace protipo-
vodňových opatření, díky snížení ohrožení života a zdraví obyvatel a hmotného majetku. 
Současně ale může dojít při nevhodném technickém řešení a harmonogramu realizace 
konkrétních protipovodňových opatření k negativním vlivům na faunu a flóru, a to jak pře-
chodným (v době výstavby, např. poškození vodní fauny při zásahu do dna a břehů vodo-
tečí), tak trvalým (např. narušení migračních cest, negativním vlivům na lužní lesy při za-
bránění rozlivů vod a jejich rychlému odvedení z území apod.). 
 
V rámci hodnocení ploch a koridorů byly sledovány také kumulativní a synergické vlivy, 
které byly shledány: 

– u souboru změn ÚSES (pozitivní kumulativní přímé vlivy dané zajištěním 
lepší návaznosti jednotlivých prvků s doprovodným zvýšením funkčnosti 
ÚSES) 

– u záboru půdy (negativní přímé vlivy dané odnětím významné plochy půdy 
jak v oblasti PUPFL, tak s následným kumulativním vlivem na snížení 
sorpční kapacity území, zrychlení odtoku vody z území, vlivů na faunu oži-
vující svrchní kulturní vrstvy půdy aj.), 
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– u vlivů na veřejné zdraví (mírně pozitivní kumulativní a synergické vlivy 
dané zlepšenými podmínkami pro průchod dopravních silničních i želez-
ničních systémů, u nichž bude možno zajistit lepší protihlukovou ochranu 
a vymístit imise z dopravy mimo centra sídel), 

– u vlivů na vodu zvýšení protipovodňové ochrany, 
– v lokálním měřítku u konkrétních ploch a koridorů v místě křížení nebo 

souběhu záměrů navrhovaných v Aktualizaci č. 2a ZÚR OK, z hlediska 
celkové koncepce s rozvojovou plochou u Přerova projednávanou v rámci 
Aktualizace č. 2b ZÚR OK. 

 
Zpracovatelka SEA konstatuje, že koncepce Aktualizace č. 2a ZÚR OK v předložené 
podobě je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelná a lze 
s ní souhlasit při splnění navrhovaných podmínek. 
 
Podmínky lze rozdělit na dvě skupiny: 

– na podmínky, které nelze v ZÚR zohlednit, vzhledem k tomu, že se vztahují 
k příliš velkým podrobnostem, které jsou relevantní pouze pro prováděcí pro-
jekty, DÚR, popř. ÚP, nebo to jsou podmínky vztahující se k vyjádření dotče-
ného orgánů, nebo se podmiňuje zpracováním další dokumentace (EIA, hlu-
ková studie, biologický průzkum, biologické hodnocení, hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, apod.) 

– na podmínky, které ZÚR mohou svými nástroji ovlivnit jako např.: 
o šíři koridoru 
o situováním koridoru 
o velikosti vymezené plochy 
v rámci vymezeného koridoru lze následně při jeho upřesňování v rámci 
zpracování podrobné dokumentace realizovat řadu stanovených požadavků 
na: 
o vymezení účinnosti protipovodňových opatření 
o nezhoršovat průtok povodňových vod 
o minimalizovat zásahy, či ovlivnění dalších významných limitů využití území 
o minimalizovat ovlivnění ploch ÚSES v rámci křížení záměru a ÚSES 
o situování protihlukových opatření v nejvhodnější poloze vůči plochám byd-

lení 
o situování ekoduktu, včetně návodných opatření k nim – přechodu pro zvěř 

v poloze nejvhodnější 
o situovat vlastní stavbu např. silnice tak, aby nekolidovala s ochranou ne-

rostných surovin, popř. byl zásah do ložiska minimalizován 
o koordinaci více záměrů v jednom místě (překryvy koridorů) 
o minimalizaci popř. vyloučení zásahů do EVL, PO a zvláště chráněných 

území včetně zásahů do ploch ÚSES   
 
1.1.1. Z posouzení vyplývají tyto požadavky a podmínky :  

 
1) Při umisťování staveb v koridorech a plochách upřednostnit, je-li to možné a účelné, 

takovou lokalizaci, která bude minimalizovat vliv na půdu z hlediska jejího záboru 
(zejména půd I. a II. třídy ochrany) a kvality. 
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Vyhodnocení podmínky: 
– záboru kvalitní zemědělské půdy se při plnění požadavků stanovených ve 

zprávě o uplatňování ZÚR OK nelze vyhnout. K největším urbanizačním 
procesům dochází zejména ve střední a jižní části kraje, kde jsou již 
v dávné minulosti založeny obchodní cesty, podél vodních toků 
v úrodných údolních nivách a na ně navazovalo založení a postupný roz-
voj sídel. Vzájemná provázanost obchodních cest a sídel s úrodnou půdou 
sloužící zemědělské činnosti výrazně ovlivnilo jejich další existenci, rozvoj 
a prosperitu. Zákonitě nyní dochází ke střetům mezi rozvojem stávajících 
sídel, vedení významných dopravních tahů nadmístního významu a zdo-
konalování jejich parametrů, s ochranou zemědělské půdy, která je právě 
v této oblasti velmi kvalitní (převážně I a II tř. ochrany). Cílem Aktualizace 
č.2a ZÚR OK je nalézt rozumnou symbiózu mezi udržitelným rozvojem 
území a ochranou zemědělské půdy, jako významné složky životního pro-
středí. Proces od vymezení záměru v ZÚR, po jeho případnou realizaci je 
zdlouhavý, složitý a nabízí hodně nástrojů, kterými lze vývoj usměrnit a 
záměr lokalizovat v území tak, že dopady na ZPF budou minimalizovány, 
ale ne zcela vyloučeny. Bude již na zpracování podrobné dokumentace, 
aby se nalezl optimální kompromis ve vymezených koridorech mezi napl-
něním účelu, pro který jsou koridory vymezeny, a zájmy ochrany přírody, 
zemědělské půdy a ochrany zdraví obyvatel, dotčených řešením změny 
v území. Přenesení rozvojových záměrů mimo rozvojové osy a oblasti je 
pro území kraje kontraproduktivní a vyvolá pouze další zvýšené nároky na 
budování nových koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu do 
míst, kde kapacitní dopravní tahy zatím nevedou, kde bude žádoucí při-
vést nové zdroje energie, vybavit území lokální veřejnou infrastrukturou 
s vedlejšími negativními projevy v oblasti vlivu na krajinný ráz, zvýšenými 
nároky na dojížďku do zaměstnání, zakládáním nových satelitních sídel 
pro bydlení v nevhodných místech, zhoršení prostupnosti krajinou apod. 

– pro podporu splnění stanovené podmínky Aktualizace č.2a ZÚR OK sta-
novuje zejména: 
• v kap. I.A.1. odst. 5.4.3. priority k ochraně půdy, v odst. 4.7.2.4. priority k 

opětovnému využití opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields) 
• v kap. I.A.2. odst. 7.6.zásady umístění nových podnikatelských aktivit 

nadmístního významu v územních plánech  
– pro zajištění vyváženého vztahu v rámci jednotlivých pilířů udržitelného 

rozvoje se nelze vyhnout záboru ZPF. Zábory ZPF lze pouze omezit na 
nezbytné minimum, při dodržení zásad stanovených v předchozích od-
stavcích. 
      

2)  Při umisťování a technickém řešení dopravních staveb v území realizovat protihlu-
ková opatření navržená na základě zpracované hlukové studie.  

Vyhodnocení podmínky: 
– navržené úpravy ve vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu sledují 

cíl zejména minimalizovat negativní vlivy dopravních staveb na zastavěná 
území sídel (hluk, otřesy, emise) a zvýšení bezpečnosti provozu na komu-
nikacích. Vyvedení dopravní zátěže přeložkami mimo zastavěné území 
umožní současně i v rámci vymezených koridorů vybudování v případě 
potřeby účinných protihlukových opatření. Situování protihlukových opat-
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ření je již předmětem podrobné dokumentace. ZÚR nemohou realizaci 
dopravních staveb podmiňovat zpracováním hlukové studie. 

– pro podporu splnění stanovené podmínky Aktualizace č.2a ZÚR OK sta-
novuje zejména: 
• v kap. I.A.1. odst. 5.4.1. priority k ochraně ovzduší a v odst. 5.4.8. priori-

ty k ochraně zdraví  
• v kap. I.A.4.1.6. zásady pro vymezování a upřesňování ploch a koridorů 

dopravní infrastruktury  
– uvedena podmínka nemá, vzhledem k směrování do podrobné dokumen-

tace, významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje území v podrobnostech řešených Akt.č.2a ZÚR OK.       

 
3) V rozvojových plochách vyžadovat vždy čištění technologických vod v místě vzniku. 

Vyhodnocení podmínky: 
– podmínka je splnitelná až v rámci zpracování podrobné dokumentace. Akt. 

č.2a ZÚR OK pro podporu k jeho splnění : 
• stanoví priority v oblasti ochrany vod v kap. A.1. odst. 5.4.2. 
• stanoví rámcové úkoly pro ÚP v kap. A.2. odst.6. vztahující se 

k ochraně životního prostředí při lokalizaci významných podnikatelských 
aktivit 

• stanoví požadavky k akceptaci v podkap. A.4.2.3. Odvádění a čištění 
odpadních vod    

– uvedená podmínka nemá, vzhledem ke směrování do podrobné dokumen-
tace, významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje území v podrobnostech řešených Akt. č.2a ZÚR OK.       

 
4) V projektové přípravě konkrétních záměrů klást důraz na realizaci ochrany pod-

zemních a povrchových vod. 
Vyhodnocení podmínky: 

–  pro ochranu podzemních a povrchových vod stanovují ZÚR zásady:  
• v kap. A.1. odst. 5.4.2. stanovuje priority v oblasti ochrany vod 
• v podkap. A.4.2.1. a A.4.2.2. stanoví zásady k ochraně povrchových vod 

a zásobování pitnou vodou 
• v odst. 74.9. kap. A.5. k ochraně CHOPAV a území Ramzovského na-

sunutí 
• v kap. A.3. v odst. 15 k ochraně vodních zdrojů při exploataci ložisek ne-

rostných surovin,       
– uvedená podmínka může při neakceptaci významněji ovlivnit vyváženost 

vztahů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území        
– akceptací uvedených zásad v Akt. č. 2a ZÚR OK se vytváří předpoklady a 

podmínky k naplnění požadavku vyplývajícího z posouzení SEA  
 

5) Vodovodní přivaděče převádějící velké množství vod mezi povodími realizovat na 
základě odborných hydrogeologických posudků. 

Vyhodnocení podmínky: 
–  podmínka je splnitelná v rámci zpracování podrobné dokumentace. Vo-

dovodní přivaděč RV1 je územní rezervou a jeho potřebnost, účelnost a 
reálnost bude dále prověřována. Vodovodní přivaděče V1 a V2 jsou již 
dlouhodobě prověřovány a připravovány na základě podrobné dokumen-
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tace. Zpracování odborných hydrogeologických posudků je již předmětem 
podrobné dokumentace. ZÚR nemohou podmiňovat přípravu a realizaci 
staveb vodovodních přivaděčů vypracováním odborných hydrogeologic-
kých posudků. Další příprava vodovodních přivaděčů a upřesnění traso-
vání, včetně situování souvisejících zařízení, bude předmětem aktualizace 
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.  

– příprava a realizace uvedených vodovodních přivaděčů může významně 
ovlivnit vyváženost vztahů udržitelného rozvoje území, zejména v oblasti 
sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje dotčeného území.  

 
6) Minimalizovat negativní vlivy plynoucí ze střetu liniových staveb s prvky ÚSES a 

migračními koridory, např. zřizováním dostatečně kapacitních migračních objektů 
včetně návodných opatření. 

Vyhodnocení podmínky: 
– pro zajištění průchodnosti krajinou pro velké živočichy jsou v podkap. 

A.5.1. v odst. 74.11. (a ve výkresu B. 7.) stanoveny zásady pro akceptaci 
migračních koridorů v území a řešení případných kolizí s liniovými stav-
bami. ZÚR stanovují zásady k zamezení liniového obestavování komuni-
kací a nežádoucímu spojování (srůstání) zastavěných území sídel 
(kap.A.1. odst. 5, a v podkap. A.8.2.). Vlastní technické řešení křížení mi-
gračních koridorů a liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, 
včetně situování návodných opatření bude předmětem podrobné doku-
mentace. Vzhledem k vymezeným šířkám koridorů pro stavby dopravní a 
technické infrastruktury a stanoveným podmínkám pro upřesňování kori-
dorů v rámci ÚP jsou střety jak migračních koridorů, tak i koridorů ÚSES 
řešitelné; 

– pro řešení střetů mezi koridory staveb dopravní a technické infrastruktury 
a prvků ÚSES, Akt. č.2a ZÚR OK upřesňuje v podkap. A.4.3. podmínky. 

– ZÚR OK vymezují dostatečně podrobné podmínky pro řešení střetu linio-
vých staveb s prvky ÚSES a migračními koridory a vytvářejí podmínky 
k eliminaci případných negativních vlivů;  

– uvedená podmínka má významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území. Na základě aktualizovaných 
zásad a podmínek vyplývajících z řešení Akt.č.2a ZÚR OK lze konstato-
vat, že při jejich akceptaci, by vyváženost vztahů jednotlivých pilířů udrži-
telného rozvoje území neměla být narušena;       

 
7) Upřednostňovat tam, kde je to možné a vhodné, úrovňové křížení silničních tahů 

před mimoúrovňovým. 
Vyhodnocení podmínky: 

– ZÚR nestanovují technické  řešení křižovatek, ale pouze vymezují koridory  
pro umístění komunikací nadmístního významu, včetně souvisejících sta-
veb. Vlastní technické řešení křižovatky již přísluší podrobné dokumentaci, 
ve které se navrhne nejvhodnější uspořádání křížení komunikací nadmíst-
ního významu, dle významu a zatížení komunikací. Pokud je již v popisu 
stavby (v kap. A.7.), pro kterou je vymezen koridor, uvedeno situování 
mimoúrovňové křižovatky (MÚK), pak toto upřesnění je uvedeno na zákla-
dě prověření podrobnou dokumentací. Podpora situování mimoúrovňo-
vých křižovatek vyplývá z důvodu zajištění zvýšení bezpečnosti a plynu-



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území                                                
 

Stránka | 52 
 

losti provozu na významných dopravních tazích, které jsou důležité pro za-
jištění hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti v území. Případné 
rušící vlivy MÚK na krajinný ráz lze eliminovat vhodným situováním staveb 
v rámci vymezených koridorů s využitím terénního reliéfu, začleněním sta-
veb do stávající zeleně, případně doplnění  novou výsadbou vzrostlé zele-
ně v rámci zpracování podrobné dokumentace. 

– uvedená podmínka má nepřímý vliv na posouzení vyváženosti vztahů jed-
notlivých pilířů udržitelného rozvoje území. MÚK významně ovlivňují bu-
doucí napojení rozvojových lokalit a mohou lokálně ovlivnit dopravní zátěž 
v území a to pozitivně (naváděním dopravní zátěže mimo plochy bydlení) i 
negativně (pokud se v bezprostřední blízkosti nachází plochy bydlení, přes 
které vedou hlavní přístupové komunikace k MÚK).  Na základě aktualizo-
vaných zásad a podmínek vyplývajících z řešení Akt.č.2a ZÚR OK a po-
drobnosti, která je ZÚR řešena, lze konstatovat, že při jejich akceptaci by 
vyváženost vztahů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území neměla 
být narušena. Změnami ve vymezení řady koridorů pro komunikace nad-
místního významu, se sleduje cíl zejména zvětšení vzdálenosti přeložek 
komunikací od zastavěného území obcí. Současně s tímto dochází i ke 
změnám v situování křižovatek, což se projeví ve snížení negativních vlivů 
dopravy a posílení pilíře sociální soudržnosti.        
 

8) Minimalizovat fragmentaci krajiny vedením liniových staveb v blízkosti sídel, při spl-
nění potřebné protihlukové ochrany. 

Vyhodnocení podmínky: 
– navržené úpravy ve vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu sledují 

cíl zejména minimalizovat negativní vlivy dopravních staveb na zastavěná 
území sídel (hluk, otřesy, emise) a zvýšení bezpečnosti provozu na komu-
nikacích. Vyvedení dopravní zátěže přeložkami mimo zastavěné území 
umožní současně i v rámci vymezených koridorů vybudování v případě 
potřeby účinných protihlukových opatření. Vlastní situování protihlukových 
opatření je již předmětem podrobné dokumentace. Vymezená šířka kori-
dorů umožňuje v rámci zpracování podrobné dokumentace zvolit i trasu 
komunikace v poloze, která zohlední uvedený požadavek na minimalizaci 
fragmentace krajiny.   

– pro podporu splnění stanovené podmínky Aktualizace č.2a ZÚR OK sta-
novuje zejména: 
• v kap. I.A.1. odst. 5.4.1. priority k ochraně ovzduší a v odst. 5.4.8. priori-

ty k ochraně zdraví  
• v kap. I.A.4.1.6. zásady pro vymezování a upřesňování ploch a koridorů 

dopravní infrastruktury  
– ZÚR OK stanovují zásady k zamezení liniovému obestavování komunikací 

a nežádoucímu spojování (srůstání) zastavěných území sídel (kap.A.1. 
odst. 5, podkap. A.8.2.). 

– uvedená podmínka nemá, při akceptaci stanovených zásad v ZÚR OK, 
významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů jednotlivých pilířů udrži-
telného rozvoje území v podrobnostech řešených Akt.č.2a ZÚR OK. 

 
9) Doplnit Surovinovou politiku Olomouckého kraje o upřesnění způsobu rozhodování 

při povolování otvírky nových ložisek nebo jejich částí. 
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Vyhodnocení podmínky: 
– tuto podmínku nelze uplatnit v ZÚR. Vztahuje se na jiné koncepční doku-

menty pořizované krajem. ZÚR pro racionální exploataci ložisek nerost-
ných surovin stanovují dostatečně podrobné zásady uvedené v podkap. 
A.5.2. a ve výkresu B.6.   

 
10) V rámci projektové přípravy konkrétních staveb požádat příslušný orgán ochrany 

přírody o stanovisko dle §45i  ZOPK, respektovat případná již vydaná stanoviska a 
závěry již zpracovaných naturových hodnocení jednotlivých staveb dle §45i ZOPK. 

Vyhodnocení podmínky: 
– podmínka se vztahuje zejména k zpracování podrobné dokumentace   
– jde o podmínku procesního charakteru, kterou nemohou ZÚR stanovovat. 

Tyto podmínky vyplývají z právních předpisů a budou dále upřesňovány 
na základě zpracovávané podrobné dokumentace. 

 
11) Upřednostnit infiltraci a retenci srážkových vod v blízkosti dopravních staveb a ji-

ných stavebních ploch, v případě nemožnosti vsaku srážkové vody ze zpevněných 
ploch odvádět do dostatečně vodných recipientů, podle možnosti je odvádět mimo 
ochranná pásma vodních zdrojů. 

Vyhodnocení podmínky: 
– podmínka je splnitelná v rámci zpracování podrobné dokumentace. Akt. 

č.2a ZÚR OK pro podporu k splnění: 
• stanoví priority v oblasti ochrany vod v kap. A.1. odst. 5.4.2. 
• stanoví požadavky k akceptaci v podkap. A.8.1. ke koordinaci protipo-

vodňové ochrany území 
– uvedená podmínka nemá, vzhledem k směrování do podrobné dokumen-

tace a stanovení zásad v Akt. č.2a ZÚR OK pro řešení odtokových pomě-
rů a protipovodňových opatření v širším území, významnější vliv na po-
souzení vyváženosti vztahů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území. 

 
12) Křížení vodních toků se silničními stavbami řešit s ohledem na ochranu odtokových 

poměrů dostatečně kapacitními mostními objekty. 
Vyhodnocení podmínky: 

–   požadavek je splnitelný v rámci zpracování podrobné dokumentace 
 

13) Minimalizovat zásahy do lesních porostů a mimolesní zeleně. 
Vyhodnocení podmínky: 

– pro podporu splnění stanovené podmínky Aktualizace č.2a ZÚR OK sta-
novuje zejména: 
• v podkap .A.5.1. v odst. 74.1. a odst. 74.11.4. požadavky na minimaliza-

ci  zásahů do lesních porostů a mimolesní zeleně; 
• v podkap. I.A.8.2. v odst. 92.1. požadavky na upřesňování koridorů vy-

mezených v ZÚR v ÚPD obcí;   
– uvedená podmínka nemá, při akceptaci stanovených zásad v ZÚR OK, 

významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů jednotlivých pilířů udrži-
telného rozvoje území v podrobnostech řešených Akt.č.2a ZÚR OK. 

 
14) Lokalizovat výrobní plochy a dopravní stavby v dostatečné vzdálenosti od obytné 

zástavby pro zajištění pobytové pohody bydlení a upřesnit vymezení dopravních ko-
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ridorů silničních staveb a hlukově významných ploch tak, aby byla zajištěna mini-
malizace vlivů emisí a hlukové zátěže na obyvatelstvo a nebyly překročeny hlukové 
limity pro denní i noční dobu 

Vyhodnocení podmínky: 
–  navržené úpravy ve vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu sledují 

cíl zejména minimalizovat negativní vlivy dopravních staveb na zastavěná 
území sídel (hluk, otřesy, emise) a zvýšení bezpečnosti provozu na komu-
nikacích. Vyvedení dopravní zátěže přeložkami mimo zastavěné území 
umožní současně i v rámci vymezených koridorů vybudování v případě 
potřeby účinných protihlukových opatření. Situování protihlukových opat-
ření je již předmětem podrobné dokumentace. Vymezení strategických 
ploch bylo ověřováno v rámci zpracování územních studii a v ÚP jsou pro 
vymezení strategických ploch souběžně vytvářeny územní podmínky;   

– pro podporu splnění stanovené podmínky Aktualizace č.2a ZÚR OK sta-
novuje zejména: 
• v kap. I.A.1. odst. 5.4.1. priority k ochraně ovzduší a v odst. 5.4.8. priori-

ty k ochraně zdraví;  
• v podkap. I.A.8.2. v odst. 92.1. požadavky na upřesňování koridorů vy-

mezených v ZÚR v ÚPD obcí; 
• v kap.A.2. odst. 6. jsou stanoveny úkoly pro územní plánování obcí za-

bezpečující mimo jiné rámcově i uvedenou podmínku;  
– uvedená podmínka má významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů 

jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území. Na základě aktualizovaných 
zásad a podmínek vyplývajících z řešení Akt.č.2a ZÚR OK, lze konstato-
vat, že při jejich akceptaci by vyváženost vztahů jednotlivých pilířů udrži-
telného rozvoje území měla být posílena; 

– viz k podm. č. 7       
  

15) V případě potřeby realizovat dostatečně účinná protihluková opatření (vedení silnic 
v zářezu, protihlukové stěny, nízkohlučný povrch apod.). 

Vyhodnocení podmínky: 
– navržené úpravy ve vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu sledují 

cíl zejména minimalizovat negativní vlivy dopravních staveb na zastavěná 
území sídel (hluk, otřesy, emise) a zvýšení bezpečnosti provozu na komu-
nikacích. Vyvedení dopravní zátěže přeložkami mimo zastavěné území 
umožní současně i v rámci vymezených koridorů vybudování v případě 
potřeby účinných protihlukových opatření. Situování protihlukových opat-
ření je již předmětem podrobné dokumentace.  

– podmínka je splnitelná až v rámci zpracování podrobné dokumentace. Akt. 
č.2a ZÚR OK pro podporu k jeho splnění stanovuje: 
• v kap. I.A.1. odst. 5.4.1. priority k ochraně ovzduší a v odst. 5.4.8. priori-

ty k ochraně zdraví  
• v kap. I.A.4.1.6. zásady pro vymezování a upřesňování ploch a koridorů 

dopravní infrastruktury  
– uvedena podmínka nemá, vzhledem k směrování do podrobné dokumen-

tace, významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje území v podrobnostech řešených Akt.č.2a ZÚR OK.       

 
16) Při realizaci všech liniových staveb zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty, 
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Vyhodnocení podmínky: 
– pro podporu splnění stanovené podmínky Aktualizace č.2a ZÚR OK sta-

novuje zejména: 
• v kap. A.1. odst. 5.4.1. priority k ochraně ovzduší, v odst. 5.4.8. priority 

k ochraně zdraví; 
• požadavky k akceptaci v podkap. A.4.1.5., podkap. A.4.4. odst.73.2.4.,  

a v podkap. I.A.8.2. v odst. 92.1.;   
– viz k podmínce 8) 
– uvedená podmínka nemá, při akceptaci stanovených zásad v ZÚR OK, 

významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů jednotlivých pilířů udrži-
telného rozvoje území v podrobnostech řešených Akt.č.2a ZÚR OK. 

   
17) V ÚPD obcí při upřesňování umístění a rozsahu strategických rozvojových ploch a 

zejména při umisťování výrobních aktivit s významnými negativními vlivy v území 
stanovit vhodné podmínky využití území minimálně pro zajištění zachování stávající 
úrovně kvality životního prostředí, a to včetně související dopravy. 

Vyhodnocení podmínky: 
– vymezení strategických ploch bylo ověřováno v rámci zpracování územ-

ních studii a v ÚP jsou pro vymezení strategických ploch souběžně vytvá-
řeny územní podmínky. V rámci společného jednání bylo na základě po-
daných stanovisek přistoupeno k redukci velikosti ploch a upřesnění pod-
mínek pro jejich přípravu a realizaci. Pro podporu splnění stanovené pod-
mínky Aktualizace č.2a ZÚR OK stanovuje zejména: 
• v kap. I.A.1. odst. 5.4.1. priority k ochraně ovzduší a v odst. 5.4.8. priori-

ty k ochraně zdraví;  
• v kap.A.2. odst. 6., 7. a 8 jsou stanoveny zásady a úkoly pro územní 

plánování obcí zabezpečující splnění podmínky;  
– uvedená podmínka má významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů 

jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území. Na základě aktualizovaných 
zásad a podmínek vyplývajících z řešení Akt.č.2a ZÚR OK, lze konstato-
vat, že při jejich akceptaci by vyváženost vztahů jednotlivých pilířů udrži-
telného rozvoje území měla být posílena zejména v oblasti hospodářského 
pilíře; 

– dále viz i k podm. č. 7 a 14       
     

18) V blízkosti ploch a koridorů vymezených v rámci Aktualizace č. 2a ZÚR OK zohled-
ňovat při jejich upřesňování aktuální stav hlukové a imisní zátěže dotčeného území 
ve vztahu k potenciálnímu riziku možného překročení platných hygienických limitů. 

Vyhodnocení podmínky: 
– navržené úpravy ve vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu sledují 

cíl zejména minimalizovat negativní vlivy dopravních staveb na zastavěná 
území sídel (hluk, otřesy, emise) a zvýšení bezpečnosti provozu na komu-
nikacích. Vyvedení dopravní zátěže přeložkami mimo zastavěné území 
umožní současně i v rámci vymezených koridorů vybudování v případě 
potřeby účinných protihlukových opatření. Situování protihlukových opat-
ření je již předmětem podrobné dokumentace. Vymezení strategických 
ploch bylo ověřováno v rámci zpracování územních studii a v ÚP jsou pro 
vymezení strategických ploch souběžně vytvářeny územní podmínky;   
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– pro podporu splnění stanovené podmínky Aktualizace č.2a ZÚR OK sta-
novuje zejména: 
• v kap. I.A.1. odst. 5.4.1. priority k ochraně ovzduší a v odst. 5.4.8. priori-

ty k ochraně zdraví;  
• v podkap. I.A.8.2. v odst. 92.1. požadavky na upřesňování koridorů vy-

mezených v ZÚR v ÚPD obcí; 
• v kap.A.2. odst. 6., 7. a 8. jsou stanoveny úkoly pro územní plánování 

obcí zabezpečující mimo jiné rámcově i uvedenou podmínku a zásady 
pro vymezování strategických ploch;  

– uvedená podmínka má významnější vliv na posouzení vyváženosti vztahů 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území. Na základě aktualizovaných 
zásad a podmínek vyplývajících z řešení Akt.č.2a ZÚR OK, lze konstato-
vat, že při jejich akceptaci by vyváženost vztahů jednotlivých pilířů udrži-
telného rozvoje území měla být posílena; 

– viz k podm. č. 7, 15, 17  
   

19) U záměrů umisťovaných v plochách a koridorech zvážit potřebu jejich posouzení 
dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení podmínky: 
– podmínka se vztahuje k podrobné dokumentaci  
– jde o podmínku procesního charakteru, který nemohou ZÚR stanovovat. 

Tyto podmínky budou upřesňovány na základě zpracovávané podrobné 
dokumentace.  
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1.1.2. Návrh podmínek pro jednotlivé plochy a koridory a jejich vyhodnocení: 
 

Koridor/plocha Podmínky (z posouzení SEA, zohledňující posou-
zení vlivu na plochy NATURA 2000)  

Plnění v Akt. č.2a ZÚR OK 

D1 – Dálnice D35 v úseku Mírov, Krchleby-
hranice OK 
- koridor pro úpravu trasy D35 dle projektové 
dokumentace (ŘSD ČR) na území obcí Maletín, 
Krchleby a Mírov 

• Minimalizovat rozsah zásahů do PUPFL a mimo-
lesní zeleně. 

• Minimalizovat zábor ZPF. 
• Minimalizovat zásahy do zvláště chráněných úze-

mí a do území s identifikovaným výskytem ochra-
nářsky významných druhů rostlin a živočichů a do 
migračních koridorů nadmístního významu. 

• Vhodnou volbou trasy silnice v rámci koridoru mi-
nimalizovat hlukové vlivy na zastavěné území 
 

 
• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 

vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat zásahy do kvalitní zemědělské půdy, PUPFL,  
zvláště chráněných území a do území s identifiko-
vaným výskytem ochranářsky významných druhů 
rostlin a živočichů 

• negativní vlivy na zastavěná území lze v rámci vy-
mezené šířky koridoru eliminovat 

• další podmínky pro upřesnění koridoru stanovuje 
Akt. č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.1.zásady 
k ochraně přírody při upřesňování tras v 
koridoru 

o v podkap. A.5.1.v odst. 74.11. zásady 
k zajištění funkčnosti migračních koridorů 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

Uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné. 
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D3  mimoúrovňová křižovatka Mohelnice – 
sever, dálnice D35 x sil.I/44 
- koridor pro úpravu mimoúrovňové křižovatky 
I/44 x D35 dle projektové dokumentace (ŘSD 
ČR) na území obce Mohelnice 

• Minimalizovat zábor ZPF, především půd I. a II. tří-
dy ochrany. 

• Minimalizovat rozsah zásahů do záplavových 
území, minimalizovat střety s protipovodňovou 
ochranou 

• Minimalizovat hlukové vlivy na zastavěné území. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
minimalizovat zábory ZPF a koordinaci stavby 
MÚK i případných protipovodňových staveb  

• k ochraně před vlivy hluku  Akt. č.2a ZÚR OK sta-
novuje k akceptaci: 

o  v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

• stanovené podmínky lze splnit až v rámci zpraco-
vání podrobné dokumentace 

D5 – sil. I/44 výstavba nového tahu Loučná 
nad Desnou - Postřelmov 
- koridor pro úpravu trasy silnice I/44 a redukci 
šířkového uspořádání silnice ze čtyřpruhového 
na dvoupruhové, dle požadavku MD ČR a ŘSD 
ČR, dále upřesnění průběhu trasy dle projektové 
dokumentace (ŘSD ČR) na území obcí Loučná 
nad Desnou, Velké Losiny, Petrov nad Desnou, 
Vikýřovice, Šumperk, Nový Malín, Dolní Studén-
ky a Sudkov 

• Minimalizovat zábor ZPF, především půd I. a II. tří-
dy ochrany. 

• Minimalizovat rozsah zásahů do záplavových 
území, minimalizovat střety s protipovodňovou 
ochranou. 

• Minimalizovat hlukové vlivy na zastavěné území 
• koridor vymezit mimo chráněné ložiskové 

území (dále jen „CHLÚ“) Vikýřovice a CHLÚ 
Dolní Bohdíkov 
 

• stanovená šířka a vlastní vymezení koridoru 
umožňuje vzájemnou koordinaci záměru D69, D5, 
V15 a V17 a návrh komunikace v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace. Reálnost koordinování záměrů bude 
prověřena územní studii (kap. A.9., odst. 94.2.) 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o  v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi  

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92.1.4. 
Uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné. 
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D10 – II/446  Libina, přeložka 
- koridor pro přeložku silnice II. třídy s cílem 
zvětšení vzdálenosti od zastavěného území 
obce Libina 

• minimalizovat kolizi s ochranným pásmem vodního 
zdroje Horní Libina (pokud možno odsunem trasy 
východním směrem), 

• volbou trasy zamezit kolizi s plochou suché nádrže 
V26, 

• minimalizovat fragmentaci krajiny, 
• minimalizovat hlukové a imisní vlivy na zástavbu 

Libiny, 
• volbou trasy zajistit potřebnou prostupnost krajiny 

a minimalizaci narušení funkčnosti ÚSES. 
  

• stanovená šířka a vymezení koridoru společně s 
velikosti plochy V26 pro poldr umožní vzájemnou 
koordinaci obou záměrů v rámci zpracování po-
drobné dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v  podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

Uvedené podmínky jsou v rámci podrobné dokumenta-
ce řešitelné. 
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D18 – II/150 Domaželice – Křtomil, Horní Újezd, 
přeložka s obchvaty sídel 
- koridor pro úpravu trasy silnice II/150 na území 
obcí Křtomil a Horní Újezd z důvodu koordinace 
napojení na území Zlínského kraje 

• minimalizovat střet s vodním tokem Moštěnkou, 
• zajistit migrační prostupnost území, 
• minimalizovat hlukové vlivy na zástavbu 

  

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace  

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK : 

o  v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst. 74.11. zásady 
k zajištění funkčnosti migračních koridorů 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D24 – II/434 Kralice n. H. - Hrubčice, přeložka 
- koridor pro úpravu trasy sil. II/434 na území 
obcí Kralice na Hané a Hrubčice  

• minimalizovat negativní vliv na funkčnost regionál-
ního biokoridoru RK1447 , 

• minimalizovat zábor ZPF, zejména půd II. třídy 
ochrany,  

• vhodnou volbou trasy minimalizovat hlukové a ne-
gativní vlivy na obyvatelstvo 
. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace  

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK : 

o  v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D28 – I/46 Horní Loděnice, obchvat  
- koridor pro úpravu trasy sil. I/46 a I/45 na úze-
mí obce Horní Loděnice dle projektové doku-
mentace (ŘSD ČR) 

• minimalizovat vliv na ZPF a PUPFL 
• minimalizovat vliv na krajinný ráz 
• minimalizovat vliv na proudění povodňových vod 

. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace  

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.1.zásady 
k ochraně přírody při upřesňování tras v 
koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D31 – Prostějov severo-západní obchvat 
- koridor pro úpravu trasy sil. II/336 a II/150 na 
území obcí Prostějov, Smržice, Mostkovice a 
Držovice  

• minimalizovat vlivy na funkčnost protipovodňových 
opatření, 

• minimalizovat zábor ZPF, zejména I. a II. třídy 
ochrany, 

• minimalizovat vlivy na ochranné pásmo vodního 
zdroje Smržice  
 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat případné negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.1.zásady 
k ochraně přírody při upřesňování tras v 
koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D34 -  II/449 Slatinky – Slatinice-Drahanovice, 
přeložka 
- úprava vymezení koridoru problémových úseků 
silnice II/449 

• minimalizovat vliv na ochranné pásmo zdroje přírodních 
minerálních vod Slatinice 

• přeložka sil. II/449 v rámci vymezeného ochranné-
ho pásma přírodních minerálních vod přenáší do-
pravní zátěž do vzdálenější polohy od zdroje mine-
rálních vod a lázeňského území. Lze tedy důvodně 
předpokládat, že realizace záměru bude mít pozi-
tivní přínos pro ochranu lázeňského území a sní-
žení negativních vlivů z dopravy na zastavěné 
území Slatinic 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.1.zásady 
k ochraně přírody při upřesňování tras v 
koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

Uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné. 
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D35 – II/435 Charváty – Kožušany-Tážaly, 
přeložka 
- koridor pro úpravu trasy sil. II/435 na území 
obcí Blatec, Charváty a Dub nad Moravou  

• minimalizovat vliv na funkčnost protipovodňových 
opatření, 

• minimalizovat vliv na průtok povodňové vlny,  
• minimalizovat vliv na zábor ZPF, zejména I. a II. 

třídy ochrany 
 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK : 

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.1.zásady 
k ochraně přírody při upřesňování tras v 
koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D37 – I/46 Olomouc, východní tangenta – 
Šternberk, přeložka. Úprava s doplněním 
křižovatek (MÚK) I/46 Týneček - Šternberk 
včetně souvisejících staveb a objektů 
- koridor pro úpravu trasy sil. I/46 na území obcí 
Lipina, Šternberk a Bělkovice-Lašťany  

• minimalizovat vlivy na ZPF, zejména II. třídy 
ochrany, 

• minimalizovat vliv na migrační potenciál území, 
fragmentaci krajiny a ÚSES, 

• minimalizovat vliv na CHOPAV 
. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D44 - II/447 Pňovice, přeložky 
- koridor pro drobnou úpravu sil. II/446 a II/447 
na území obcí Strukov a Pňovice  

• minimalizovat hlukové vlivy na obytnou zástavbu 
Pňovic, 

• minimalizovat zábory ZPF, zejména půd I. a II. tří-
dy ochrany, 

• minimalizovat zásah do ložiska cihlářských hlín,  
• minimalizovat vliv na průchod povodňových vod. 

 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní částečné splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• řešení střetu s ložiskem cihlářské hlíny bude pouze 
kompromisem mezi nalezením vhodné trasy ak-
ceptující zastavěné území, ochranu vodních zdrojů 
a dalších limitů využití území, které se v dané ob-
lasti vyskytují  

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o   v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.1.zásady 
k ochraně přírody při upřesňování tras 
v koridoru 

o v podkap. A.5.2. v odst. 75  
o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 

k akceptaci při zpracování ÚP 
• stanovené podmínky jsou z hlediska podrobnosti 

splnitelné při zpracování podrobné dokumentace 
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D55 – sil. II/369, přeložka Hanušovice (pivo-
var) 
- koridor pro drobnou úpravu silnice II/369 na 
území obce Hanušovice  

• minimalizovat zábor ZPF, zejména II. třídy ochra-
ny, 

• minimalizovat vlivy na funkčnost ÚSES a na Natu-
ru 2000,  

• minimalizovat vlivy na průchod povodňových vod. 
 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK:  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D56 – sil. II/369, přeložka Hanušovice jih 
- koridor pro drobnou úpravu průběhu silnice 
II/369 na území obcí Hanušovice, Bohdíkov a 
Kopřivná  

• minimalizovat zábor ZPF, zejména II. třídy ochra-
ny, 

• minimalizovat vlivy na funkčnost ÚSES a na Natu-
ru 2000,  

• minimalizovat vlivy na průchod povodňových vod. 
 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D57 – sil. II/369, přeložka Bohdíkov sever 
- koridor pro drobnou úpravu průběhu silnice 
II/369 na území obce Bohdíkov  

• minimalizovat zábor ZPF, zejména II. třídy ochra-
ny, 

• minimalizovat vlivy na funkčnost ÚSES,  
• minimalizovat vlivy na průchod povodňových vod. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D58 – sil. II/369, přeložka Bohdíkov střed 
- koridor pro úpravu trasy silnice II/369 dle 
územní studie na území obce Bohdíkov 

• minimalizovat zábor ZPF, zejména II. třídy ochra-
ny, 

• minimalizovat vlivy na funkčnost ÚSES,  
• minimalizovat vlivy na průchod povodňových vod. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území                                                
 

Stránka | 72 
 

D59 – sil. II/369, přeložka Bohdíkov jih 
- koridor pro úpravu trasy silnice II/369 na území 
obcí Bohdíkov a Ruda nad Moravou v severní 
části Alojzova 

• minimalizovat zábor ZPF a PUPF, zejména II. třídy 
ochrany, 

• minimalizovat vlivy na funkčnost ÚSES,  
• minimalizovat vlivy na průchod povodňových vod. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D60 – sil. II/369, přeložka Ruda n. M. 
- koridor pro úpravu trasy silnice II/369 dle 
územní studie na území obcí Ruda nad Mora-
vou, Olšany a Bohutín 

• minimalizovat zábory ZPF a PUPFL,  
• minimalizovat vlivy na funkčnost ÚSES,  
• minimalizovat vlivy na protipovodňová opatření. 

..  

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D63 – železniční trať č.303, Kojetín – Kromě-
říž – Otrokovice-Zlín-Vizovice– elektrizace 
trati 
- koridor pro zkapacitnění, modernizaci a elektri-
fikaci stávající tratě č. 303 Kojetín – Bezměrov – 
Hulín na území obce Kojetín 

• minimalizovat zábor ZPF, 
• minimalizovat zásah do CHOPAV a záplavového 

území Moravy 

• stanovená šířka koridoru umožňuje splnění stano-
vených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D64 – žel.trať 270, Rokytnice, Císařov,  „Dlu-
honický přesmyk“- stavba železničního nad-
jezdu 
- koridor pro výstavbu tzv. Dluhonického pře-
smyku na území obcí Rokytnice, Císařov, Přerov 
a Brodek u Přerova  

• minimalizovat zábor ZPF, 
• minimalizovat zásah do OP vodního zdroje Brodek 

u Přerova,  
• minimalizovat hlukové vlivy 

• stanovená šířka koridoru umožňuje splnění stano-
vených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 

D65 – železniční trať č.275, Olomouc – Seni-
ce n. H. – revitalizace trati 
- koridor pro modernizaci (elektrifikaci) a rekon-
strukci stávající železniční tratě č. 275 
z Olomouce do Senice na Hané 

• minimalizovat zábory ZPF, 
• minimalizovat zásahy do mezinárodně chráněných 

částí přírody, ÚSES a zvláště chráněných území, 
• minimalizovat hlukové vlivy . 

• stanovená šířka koridoru umožňuje splnění stano-
vených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D66 – železniční trať č.310 Olomouc – Opava 
- revitalizace trati 
- koridor pro modernizaci (revitalizaci) a rekon-
strukci stávající železniční tratě č. 310 
z Olomouce do Opavy. 

• minimalizace hlukových vlivů, 
• minimalizace zásahů do mezinárodně chráněných 

a zvláště chráněných území, do funkčnosti ÚSES,  
• minimalizace zásahů do OP vodních zdrojů a zdro-

jů přírodních minerálních vod,  
• minimalizace záborů ZPF a PUPFL 

• stanovená šířka koridoru umožňuje splnění stano-
vených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 

D67 – železniční trať č.290, Olomouc – Uni-
čov - Šumperk – elektrizace trati 
- koridor pro modernizaci (elektrifikaci) a rekon-
strukci stávající železniční tratě č. 290 
z Olomouce do Šumperka 

• minimalizace hlukových vlivů na zástavbu podél 
koridoru záměru, 

• minimalizace zásahu do CHOPAV a ochranných 
pásem vodních zdrojů . 

• stanovená šířka koridoru umožňuje splnění stano-
vených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D69 – železniční trať č.293, Šumperk – Kouty 
nad Desnou- revitalizace trati 
- koridor pro modernizaci (elektrifikaci) a rekon-
strukci stávající železniční tratě č. 293 ze Šum-
perku do Koutů nad Desnou 

• minimalizace hlukových vlivů na zástavbu podél 
koridoru, 

• minimalizace zásahů do OP vodních zdrojů, 
• minimalizace vlivů na CHKO Jeseníky a ÚSES 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
provádění úprav tratě tak , že budou minimalizová-
ny negativní vlivy na okolí a umožní splnění stano-
vených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace  

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK:  

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v kap. A.1. odst.3.2.7.  a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi (šířka koridoru pro pře-
ložku silnice I/44 – D5, vytváří dostatečný 
prostor pro koordinaci záměru D69, D5, 
V15 a V17)  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D74 -  modernizace žel. tratě 280, Hranice  – 
Horní Lideč – hranice ČR 

• minimalizovat hlukové vlivy na zástavbu podél ko-
ridoru, 

• minimalizovat zásah do ÚSES,  EVL Hůrka a EVL 
Choryňský mokřad . 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
provádění úprav tratě tak , že budou minimalizová-
ny negativní vlivy na okolí a umožní splnění stano-
vených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace  

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK   

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D08 – II/369  Branná – Ostružná, přeložka 
- koridor pro úpravu trasy komunikace II/369 na 
území obcí Ostružná a Branná dle Koncepce 
optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy 
Olomouckého kraje do r. 2020  

• minimalizovat zásahy do CHOPAV a CHKO, 
• minimalizovat zásahy do lesních porostů . 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace  

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK:   

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D010 – II/444  přeložka Úsov-Medlov 
- koridor pro úpravu trasy sil. II/444 na území 
obcí Úsov a Medlov - změna zařazení části pře-
ložky z kategorie územní rezerva do kategorie 
návrh 

• minimalizace zásahů do lesní a mimolesní zeleně,  
• minimalizace hlukových vlivů na zástavbu podél 

koridoru.. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D018 – Úprava polohy koridoru a označení 
stavby D1, hranice kraje (Říkovice – Lipník 
n/B), napojení D 55 
- koridor pro úpravu průběhu trasy a etapového 
napojení dálnice D1 na území obcí Přerov, Horní 
Moštěnice, Říkovice, Přestavlky a Věžky dle 
projektové dokumentace (ŘSD ČR) 
- koridor pro úpravu průběhu trasy komunikace 
D55 na území obce Přerov dle projektové do-
kumentace (ŘSD ČR) 

• trasu volit tak, aby byly minimalizovány střety 
s objekty protipovodňové ochrany 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK:  

o v kap. A. 1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A. 4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v kap. A.1. odst. 3.2.7. a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP  

• stanovená podmínka je v rámci podrobné doku-
mentace řešitelná 
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D019 – D 48, Bělotín – Palačov, homogeniza-
ce I/48 na parametry dálnice 
- koridor pro úpravu průběhu trasy a parametrů 
silnice I/4848 na dálniční profil na území obcí 
Polom a Hustopeče nad Bečvou v souladu se 
ZÚR Moravskoslezského kraje a projektové 
dokumentace Ministerstva dopravy ČR 

• minimalizovat vlivy na migrační prostupnost území, 
• budou minimalizovány zásahy do ÚSES.. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK:  

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71.11. a 71.12.k 
provádění zásahů do prvků ÚSES a mož-
nostem přerušení biokoridoru  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru a v odst. 
74.11. zásady k zajištění funkčnosti mi-
gračních koridorů 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D021 – sil. I/35, Valašské Meziříčí - Lešná -  
Palačov, novostavba včetně všech souvisejí-
cích staveb  a objektů 
- koridor pro úpravu trasy sil. I/35 na území obce 
Hustopeče nad Bečvou dle projektové dokumen-
tace (ŘSD ČR) a koordinace průběhu trasy se 
ZÚR Zlínského kraje 

• bude zajištěna prostupnost území s použitím mi-
gračních objektů včetně návodných opatření k nim, 

• budou minimalizovány zásahy do OP vodního 
zdroje Porubská brána 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK   

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru a v odst. 
74.11. zásady k zajištění funkčnosti mi-
gračních koridorů 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 
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D033 – II/444, Šternberk, jihozápadní ob-
chvat,  přeložka 
- koridor pro přeložku a úpravu trasy silnice 
II/444 na území obcí Šternberk a Lužice dle 
územního plánu a dle projektové dokumentace 
(ŘSD ČR) 

• minimalizovat zásah do OP zdroje přírodních mine-
rálních vod Slatinice 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení komunikace v trase, která bude minimalizo-
vat negativní vlivy a umožní splnění stanovených 
podmínek v rámci zpracování podrobné dokumen-
tace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.1.6.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů dopravní infrastruktury 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru  

• stanovená podmínka je v rámci podrobné doku-
mentace řešitelná 

Koridor/plocha Podmínky (z posouzení SEA, zohledňující posou-
zení vlivu na plochy NATURA 2000)  

Plnění v akt.2a ZÚR OK 

E15 – VTL plynovod Žulová – Javorník- Bílá 
Voda 
- koridor pro úpravu trasy vedení VTL plynovodu 
v úseku Žulová – Bílá Voda  

• minimalizovat zásahy ÚSES,  
• minimalizovat zásahy do ložiska stavebního kame-

ne Uhelná 

• stanovená šířka a vymezení koridoru již upřesně-
ného koridoru na základě podrobné dokumentace  
minimalizuje negativní vlivy a umožňuje splnění 
stanovených podmínek  

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71.11. a 71.12.k 
provádění zásahů do prvků ÚSES a mož-
nostem přerušení biokoridoru  
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o v podkap. A.5.1. Ochrana přírody, odst.74 
o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 

k akceptaci při zpracování ÚP 
• stanovené podmínky jsou splnitelné  

E18 – Vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice -
přestavba vedení na dvojité, včetně rozšíření 
rozvodny Prosenice 
- koridor pro přestavbu vedení VVN na dvojité 
včetně rozšíření rozvodny Prosenice  

• minimalizovat zásahy do ÚSES a lesních porostů,  
• minimalizovat zásahy do CHLÚ a výhradních loži-

sek. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71.11. a 71.12.k 
provádění zásahů do prvků ÚSES a mož-
nostem přerušení biokoridoru  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou vzhledem k charakteru 
stavby (přestavba na dvojité vedení ve stejné trase 
jako vedení stávající) v rámci podrobné dokumen-
tace řešitelné 

E20 – Přeložky vedení 110 kV Hodolany-
Červenka, Hodolany-Dluhonice, Hodolany-
Holice, Hodolany-Lutín, Hodolany-Prosenice 
- koridor pro úpravu trasy vedení VVN 110kV  

• minimalizovat zásahy do ÚSES 

• stanovené šířky a vymezení koridorů umožňuje 
vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 
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• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7. Obecná ustanovení pro 
vymezování a upřesňování ploch a kori-
dorů technické infrastruktury 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71.11. a 71.12.k 
provádění zásahů do prvků ÚSES a mož-
nostem přerušení biokoridoru   

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 

E21 – Vedení 110 kV  Prostějov – Konice -
přestavba vedení na dvojité 
- koridor pro zdvojení stávajícího vedení 110kV 
v úseku Prostějov – Konice 

• minimalizovat zásahy do ÚSES 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 
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o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou vzhledem k charakteru 
stavby (přestavba na dvojité vedení ve stejné trase 
jako vedení stávající) v rámci podrobné dokumen-
tace řešitelné 

E22 – Vedení 110 kV Vyškov – Prostějov - 
přestavba stávajícího vedení na dvojité  
- koridor pro zdvojení stávajícího vedení 110kV 
v úseku Prostějov – Vyškov 

• minimalizovat zásahy do ÚSES a PUPFL  

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou vzhledem k charakteru 
stavby (přestavba na dvojité vedení ve stejné trase 
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jako vedení stávající) v rámci podrobné dokumen-
tace řešitelné 

E25 – Vedení 400 kV Prosenice – Otrokovice - 
přestavba vedení na dvojité 
- koridor pro zdvojení stávajícího vedení ZVN 
400 kV ve stávající trase ZVN 400 kV v úseku 
Prosenice – Otrokovice 

• minimalizovat zásahy do EVL a ÚSES,  
• v maximální možné míře udržet stávající osu ve-

dení VVN. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71.11. a 71.12.k 
provádění zásahů do prvků ÚSES a mož-
nostem přerušení biokoridoru  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou vzhledem k charakteru 
stavby (přestavba na dvojité vedení ve stejné trase 
jako vedení stávající) v rámci podrobné dokumen-
tace řešitelné 

E26 – Dvojité vedení 400 kV do elektrické 
stanice Kletné, odbočka z vedení Prosenice - 
Nošovice 
- koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV – od-
bočka z vedení 400 kV Prosenice-Nošovice, do 
el. stanice Kletné 

• minimalizovat zásahy do ÚSES a do migračních 
koridorů,  

• minimalizovat zásah do ochranného pásma přírod-
ních léčivých minerálních vod. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 
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o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71.11. a 71.12.k 
provádění zásahů do prvků ÚSES a mož-
nostem přerušení biokoridoru  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou vzhledem k charakteru 
stavby v rámci podrobné dokumentace řešitelné 

Koridor/plocha Podmínky (z posouzení SEA, zohledňující posou-
zení vlivu na plochy NATURA 2000)  

Plnění v Akt. č.2a ZÚR OK 

V1 – Napojení vodních zdrojů Leština, Hra-
bová, Zvole a Lukavice na úpravnu vody Du-
bicko  
- koridor pro úpravu trasy zásobovacího vodo-
vodního řadu nadmístního významu na území 
obcí Zvole, Hrabová, Bohuslavice, Dubicko a 
Zvole (jako součást vodovodu Rájec – Mohelni-
ce, Litovel) 

• minimalizovat zásahy do výhradního ložiska štěr-
kopísků Zvole, 

• minimalizovat zásahy do EVL a ÚSES . 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 
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o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

Vzhledem k situování vodních zdrojů, ze kterých je pitná 
voda odváděna k úpravnám a vodojemům, se nelze vy-
hnout průchodu přes EVL , PO, CHKOLP. Vlivy se mohou 
projevit krátkodobě pouze při stavbě vodovodu. Po vybu-
dování budou minimální. Šířka koridoru umožňuje upřes-
nění v podrobné dokumentaci tak, aby zásahy do chráně-
ných částí přírody byly minimalizovány. 
Zásahům do výhradního ložiska štěrkopísků Zvole se nelze 
vyhnout. Vzhledem k veřejnému zájmu na zajištění záso-
bování obyvatel kvalitní pitnou vodou, se doporučuje 
v prostoru jímání pitné vody omezit (popř. zcela zakázat, 
nebo odepsat zásoby dotčeného ložiska) těžbu nerostných 
surovin. 

• stanovené podmínky jsou z hlediska podrobnosti 
splnitelné při zpracování podrobné dokumentace 

V2 – Propojení úpravny vody Dubicko se 
skupinovým vodovodem Litovel 
- koridor pro úpravu trasy zásobovacího vodo-
vodního řadu nadmístního významu v úseku 
Litovel Dubicko – Moravičany – Litovel 

• minimalizovat zásahy do ploch Natura 2000 a 
ÚSES. 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 
vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

•   další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
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k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků ÚSES, k provádění zá-
sahů do prvků ÚSES a možnostem přeru-
šení biokoridoru 

 Vzhledem k situování zařízení na vodovodní síti, která 
vodovod propojuje, se nelze zcela vyhnout průchodu 
přes EVL , PO, CHKOLP. Vlivy se mohou projevit krát-
kodobě pouze při stavbě vodovodu. Po vybudování bu-
dou minimální. Šířka koridoru umožňuje upřesnění 
v podrobné dokumentaci tak, aby zásahy do chráně-
ných částí přírody byly minimalizovány. 
• stanovené podmínky jsou z hlediska podrobnosti 

splnitelné při zpracování podrobné dokumentace 

V11 – tavba propojovacího odtokového kaná-
lu vodních toků Hloučela a Romže  
- koridor pro propojení toků Hloučely a Romže  

• volbu trasy koordinovat s D31, 
• minimalizovat zásahy do koryt vodních toků 
• při volbě trasy minimalizovat zábory ZPF 

• stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje si-
tuování koryta vodního toku v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní vzájemnou 
koordinaci staveb D31 a V11 včetně splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné 

V12 – zásobování pitnou vodou  Potštátska 
- koridor pro vodovod nadmístního významu  • minimalizovat zásahy v ÚSES. • stanovená šířka a vymezení koridoru umožňuje 

vedení technické infrastruktury v trase, která bude 
minimalizovat negativní vlivy a umožní splnění sta-
novených podmínek v rámci zpracování podrobné 
dokumentace 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 

V13 – zásobování pitnou vodou  Potštátska 
- koridor pro vodovod nadmístního významu  

• minimalizovat zásahy do ÚSES, 
• výběr trasy koordinovat s protipovodňovými opat-

řeními . 

V14 – zásobování pitnou vodou  Potštátska 
- koridor pro vodovod nadmístního významu  • minimalizovat zásahy v ÚSES 
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ochrany životního prostředí 
o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 

pro vymezování a upřesňování  ploch a 
koridorů technické infrastruktury  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71.11. a 71.12.k 
provádění zásahů do prvků ÚSES a mož-
nostem přerušení biokoridoru  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot a v 
odst.74.1.zásady k ochraně přírody při 
upřesňování tras v koridoru 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné  

V15+V17 – Stavba suchých nádrží- Velké 
Losiny a Filipová 
- plochy pro soustavu suchých nádrží jako proti-
povodňové opatření obcí na dolním toku Desné  

• minimalizovat zásahy do ÚSES, 
• minimalizovat zábor půdy, zejména II. třídy ochra-

ny, 
• minimalizovat zásahy do CHKO Jeseníky . 

• vymezení ploch pro oba poldry umožňuje jejich si-
tuování v poloze a velikosti, která zohlední místní 
podmínky i koordinaci se záměry D5 a D69. 

• další zásady pro upřesnění koridoru stanoví  Akt. 
č.2a ZÚR OK: 

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.4.2.7.  Obecná ustanovení 
pro vymezování a upřesňování ploch a 
koridorů technické infrastruktury – viz 
k záměru D69 a D5  

o v podkap. A.4.3.v odst. 71.11. a 71.12.k 
provádění zásahů do prvků ÚSES a mož-
nostem přerušení biokoridoru  

o v kap. A.1. odst.3.2.7.  a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot  
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o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

• uvedené podmínky jsou v rámci podrobné doku-
mentace řešitelné  

Koridor/plocha Podmínky (z posouzení SEA, zohledňující posou-
zení vlivu na plochy NATURA 2000)  

Plnění v akt.2a ZÚR OK 

území významná pro situování protipovod-
ňových opatření 

• koordinovat výstavbu liniových a plošně rozsáhlých 
staveb tak, aby nebyla omezena funkčnost již rea-
lizovaných nebo plánovaných protipovodňových 
opatření, 

• před realizací projektů (budoucích konkrétních sta-
veb) požádat příslušné OOP o stanoviska dle §45i  
ZOPK - případné posouzení vlivu na EVL a PO  

• umístění protipovodňových opatření zohlední zá-
sady stanovené v  Akt. č.2a ZÚR OK: 

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v kap. A.1. odst.3.2.7.  a podkap. A.8.1. 
požadavky a zásady k ochraně území 
před povodněmi  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot  

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

o v podkap. A.4.3.v odst. 71. zásady 
k ochraně prvků  ÚSES 

o v podkap. A.5.2.v odst.75 zásady 
k ochraně a využití nerostných surovin 

• stanovené podmínky jsou z hlediska podrobnosti 
splnitelné při zpracování podrobné dokumentace 

• území významná pro situování protipovodňových 
opatření je vymezeno tak, aby bylo možné v rámci 
stanoveného záplavového území realizovat stavby 
a opatření, které ochrání území a hodnoty v něm 
umístěné před účinky povodní. Je již věcí podrob-
né dokumentace, aby byly při zpracování akcepto-
vány stávající protipovodňová opatření a byla ře-
šena jejich vzájemná provázanost 

rozvojová plocha určená pro orientační smě-
rování významných rozvojových ploch pro 
sport a rekreaci nadmístního významu jižně 

• minimalizovat zásahy do CHKO a PO Jeseníky,  
• minimalizovat zásahy do PUPFL. 

• Akt.č.2a ZÚR OK pro  splnění podmínek stanovuje 
k akceptaci: 

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
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od města Jeseník ochrany životního prostředí 
o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 

k ochraně přírodních hodnot 
o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 

k akceptaci při zpracování ÚP 
o v podkap A.4.4. odst. 73.4.zásady pro 

umísťování golfových hřišť 
• stanovené podmínky jsou z hlediska podrobnosti 

splnitelné až v rámci  zpracování podrobné doku-
mentace 

• vzhledem k situování plochy stávajícího golfového 
hřiště, které se navrhuje k rozšíření, se nelze vy-
hnout území CHKOJ. Velkým kladem tohoto zámě-
ru je, že využívá plochy nezemědělské a dosud 
vyžívané pro jiné nezemědělské účely  

• záměrem je rozšíření golfového hřiště o dalších 
cca 40 ha západním směrem na celkem 18 jamek 
(II. etapa).  V ploše se nacházejí lesní pozemky, 
které byly dříve součástí vojenského prostoru a 
jsou zdevastované. Jiné rozšíření stávajícího areá-
lu není z hlediska ochrany ZPF vhodné. Vzhledem 
k situování ve specifické oblasti SOB3  lze realizaci 
doporučit . 
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Koridor/plocha Podmínky (z posouzení SEA, zohledňující posou-
zení vlivu na plochy NATURA 2000)  

Plnění v Akt. č.2a ZÚR OK 

Strategická plocha – Zábřeh – plocha pro Stra-
tegická plocha kraje pro aktivity republikového a 
nadmístního významu 

• ve strategické ploše P-Zábřeh povolit umisťování 
výhradně záměrů nadmístního významu, které nel-
ze umisťovat do plošně menších území a brown-
fields, 

• maximální výměra strategické plochy Zábřeh je 
dána, nepřekročí rozsah plochy „výroby a sklado-
vání“ (Z-V1, Z-V12, Z-V13) vymezené v Územním 
plánu Zábřeh, 

• minimalizovat vlivy na půdu, 
• minimalizovat vliv na krajinný ráz, 
• minimalizovat negativní zásahy do OP vodního 

zdroje,  
• plochu realizovat až po dořešení komplexní proti-

povodňové ochrany území 

• Akt.č.2a ZÚR OK pro  splnění stanovuje k ak-
ceptaci: 

o  v kap. A.1. odst. 4 – Priority v oblasti 
hospodářského rozvoje,  

o v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v podkap. A.5.1.v odst.74. zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.8.2. v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

o v kap. A.2. odst.   odst.  6.4.2.1., 6.4.2.2., 
6.4.2.7., 6.4.2.9., 6.4.2.10. a, 7.3.1.3.-
úkoly pro ÚP, podmínky vymezení strate-
gických ploch, max. výměra plochy se 
stanovuje  47ha 

• některé stanovené podmínky jsou z hlediska po-
drobnosti splnitelné až při zpracování podrobné 
dokumentace 

 
Návrh strategické plochy je lokalizován do území stávající 
průmyslové zóny, která je vklíněna mezi zastavěné území 
a navrhovanou komunikaci I/44, je výhodně dopravně do-
stupná; doprava nebude zatěžovat stávající obytnou zá-
stavbu. Nejedná se o zástavbu do volné krajiny, ale komu-
nikace I/44 tvoří limit rozvoje města, logickou hranici města 
a i současně vymezení strategické zóny. Část plochy, způ-
sob a rozsah využití plochy je již uveden v ÚP Zábřeh. Plo-
cha není v kolizi s jinými zájmy ochrany přírody s výjimkou 
ochrany ZPF a ochranou vodních zdrojů (zasahuje okrajo-
vě do PHO 2st.). Příznivá je konfigurace terénu s dobrou 
návazností na technickou infrastrukturu.  
V ploše se předpokládá uspokojení zájmů zejména pro 
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oblast výroby, zpracovatelského průmyslu, center strate-
gických služeb a průmyslu vyspělých technologií. Přípust-
nou součástí ploch mohou být zejména veřejná, technická 
a dopravní infrastruktura, skladovací plochy, související 
komerční zařízení apod., které z důvodu zejména plošných 
nároků nebude možné umístit v jiných částech vymeze-
ných rozvojových oblastí. Tuto strategickou plochu nebude 
přípustné členit na malé plochy pro drobné podnikatelské 
aktivity místního významu. Cílem je zamezit degradaci 
strategické plochy. 
Přesný rozsah plochy upřesní navazující podrobná doku-
mentace a rozhodnutí podle konkrétních podmínek 
v daném území. 
Podrobněji viz odůvodnění Akt. 2a ZÚR OK k bodu 42.  

Strategická plocha – Olomouc – strategická 
plocha kraje pro aktivity republikového a nad-
místního významu 

• maximální výměra Strategické plochy Olomouc 
může být vymezena do 44 ha dle přílohy ke zmi-
ňované dohodě za podmínky využití této plochy, 
které je možné pouze pro záměry center strategic-
kých služeb, průmyslu vyspělých technologií, tech-
nologických center a center vytvářející pracovní 
místa v oborech vědy, výzkumu a vysokého škol-
ství včetně související veřejné infrastruktury a ne-
zbytné dopravní infrastruktury a nepřípustné pro 
běžné skladování, pro oblast běžné výroby, běž-
ného zpracovatelského průmyslu, pro montáž vý-
robků, pro samostatné umisťované fotovoltaické 
panely, pro zařízení k získávání energie z obnovi-
telných zdrojů, a to vše za předpokladu, že se ne-
bude jednat o vedlejší záměry přímo spojené s pří-
pustným využitím této plochy minimalizovat vlivy 
na půdu, 

• minimalizovat vliv na krajinný ráz 

• Akt.č.2a  ZÚR OK pro  splnění stanovuje k ak-
ceptaci: 

o  v kap. A.1. odst. 5. - Priority v oblasti 
ochrany životního prostředí 

o v kap. A.1. odst. 4 – priority v oblasti hos-
podářského rozvoje,  

o v podkap. A.5.1.v odst.74.zásady 
k ochraně přírodních hodnot 

o v podkap. A.8.2.v odst. 92. požadavky 
k akceptaci při zpracování ÚP 

o v kap. A.2. odst.  6.1.2.2., 6.1.2.3., 
6.1.2.8., 7.3.1.2.- úkoly pro ÚP, podmínky 
vymezení strategických ploch, max. vý-
měra plochy se stanovuje do 44ha 

• některé stanovené podmínky jsou z hlediska po-
drobnosti splnitelné při zpracování podrobné do-
kumentace 

Návrh strategické plochy je lokalizován v návaznosti na 
mimoúrovňovou křižovatku dálnic D35 a D46.   
Plocha je dobře dopravně dostupná a doprava i vlastní 



Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území                                                
 

Stránka | 97 
 

 

provoz plochy, nebude zatěžovat stávající obytnou zástav-
bu. Část plochy je  již vymezena v územních plánech Olo-
mouce a Hněvotína. Plocha není v kolizi s jinými zájmy 
ochrany přírody (s výjimkou ochrany ZPF). Příznivá je kon-
figurace terénu s dobrou návazností na technickou in-
frastrukturu.  
Ve strategické ploše se předpokládá uspokojení zájmů 
pouze pro záměry center strategických služeb, průmyslu 
vyspělých technologií, technologických center a center 
vytvářející pracovní místa v oborech vědy, výzkumu 
a vysokého školství včetně související veřejné infrastruktu-
ry a nezbytné dopravní a technické infrastruktury, které z 
důvodu zejména plošných nároků nebude možné umístit v 
jiných částech vymezených rozvojových oblastí. Tuto stra-
tegickou plochu nebude přípustné členit na malé plochy 
pro drobné podnikatelské aktivity místního významu. Cílem 
je zamezit degradaci strategické plochy. 
Přesný rozsah plochy upřesní navazující podrobná doku-
mentace a rozhodnutí podle konkrétních podmínek 
v daném území. 
Podrobněji viz odůvodnění akt. 2a ZÚR OK k bodu 42. 

K vymezeným strategickým plochám 
v obecné poloze   

• Význam vymezení strategických ploch lze spatřovat zejména: 
o v posílení pilíře hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel: 

• posílení významu rozvojových oblasti OB8 Olomouc  a RO1 Přerov, RO2 Prostějov a RO3 Šum-
perk-Zábřeh, které v širších souvislostech(spádovém území) vykazují nepříznivé ukazatelé 
v oblasti nezaměstnanosti, mzdové úrovně, hospodářských výsledků apod. ) 

• situování strategických ploch umožňuje zajistit dojížďku z problémových oblastí prostřednictvím 
silniční a železniční sítě, která má výchozí, nebo cílové stanice v pólech osídlení 

• reálné zvýšení stability osídlení, zvýšení výstavby bytů, snížení úbytku mladých obyvatel, kteří od-
jíždějí za prací mimo region 

o v relativně malém rozsahu střetů s významnými limity využití území (s výjimkou kvalitního ZPF) 
o ve splnění kritérií, která jsou pro splnění nároků investorů výchozí a zásadní: 

 podpora samosprávných orgánů a veřejnosti v území, investiční pobídky, aj. 
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 geomorfologie lokalit (převážně rovinatý terén, bez ohrožení sesuvy a jinými nestabilitami 
v území – např. povodněmi) 

 přiměřená velikost lokality, která pojme jak okamžité územní nároky tak i min. rozvojové nároky 
v nejbližší budoucnosti (možnost rozšíření výrobního areálu)  

 dostatek pracovních a vzdělaných pracovních sil (v nejbližším regionu) 
 kvalitní dopravní napojení lokality (silnice – D alt. I.tř., železnice) 
 možnost napojení na kapacitní technickou infrastrukturu (zdroje pitné, popř. užitkové vody, STL 

/ VTL plynovod, blízká rozvodna, popř. vedení VVN pro vybudování vlastní rozvodny, možnost 
odvádění přečištěných odpadních vod, apod.)   

 poloha v rámci regionu – republiky- Evropy 
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1.1.3. Shrnutí vyhodnocení 
Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očeká-
vat, je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
potřeby posouzení jejich akceptovatelnosti dostatečný. 
V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci 
koncepce jako celku nebo které by vylučovaly realizaci některého ze záměrů. Pro omezení 
negativních vlivů konkrétních ploch a koridorů i obecných deklarací v textu koncepce jsou 
navržena opatření a podmínky pro jejich realizaci. 
Aktualizaci č. 2a ZÚR OK se proto doporučuje ke schválení při splnění navržených podmí-
nek. 
 
 

1.2. Z posouzení vlivu Aktualizace č.2a ZÚR OK na celistvost a předměty 
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí vyplynuly tyto pod-
statné závěry, doporučení a návrhy opatření (na které je reagováno stanovis-
ky, popř. komentářem osvětlující souvislosti vztahující se k posouzení vyváže-
nosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje území): 

 
Autor vyhodnocení konstatuje, že uvedená koncepce na základě vyhodnocení před-
ložené koncepce v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, nebude 
mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky význam-
ných lokalit a ptačích oblastí. 
 

1.2.1. Shrnutí vyhodnocení 
 

Aktualizace č.2a ZÚR OK přináší návrh 60 jevů s nulovým vlivem na lokality soustavy Na-
tura 2000. 
U šesti jevů bylo konstatováno riziko nulového až mírně negativního vlivu (0 až -1 dle 
stupnice hodnocení). Konkrétně se jedná o jevy: 

– D66 – železniční trať č. 310 Olomouc – Opava 
• vyhodnocení - revitalizace stávající tratě zvýšení rychlosti, bezpečnosti, 

konkurenceschopnosti a komfortu železniční dopravy při přepravě osob i 
nákladů. Zásahy do okolních pozemků kolem tratě v rámci koridoru lze 
předpokládat minimální a budou přednostně využívány drážní pozemky. 
Reálnou míru rozsahu ovlivnění ploch kolem tratě může specifikovat 
pouze podrobná dokumentace. Záměr je významný pro udržitelný rozvoj 
území, jeho význam přesahuje hranice Olomouckého kraje.   

– D74 – železniční trať č. 280 Hranice n. M. – Valašské Meziříčí – Vsetín – 
Horní Lideč - hranice ČR 
• vyhodnocení - záměr na modernizaci stávající železniční tratě č. 280 je 

schválen v PÚR ČR (pod ozn. C-E40b) a k jeho realizaci se zavázala 
ČR jako signatář mezinárodních dohod AGC a AGTC a je součást TEN-
T. Cílem navrhované změny je zvýšení rychlosti, bezpečnosti, konku-
renceschopnosti a komfortu železniční dopravy při přepravě osob i ná-
kladů. Zkapacitnění tratě bude  koordinováno se záměrem na VD Ska-
lička. Předpokládá se, že převážný rozsah prací na úpravě železniční 
tratě bude probíhat převážně v rámci drážních pozemků. Konkrétní roz-
sah stavby upřesní až podrobná dokumentace. Záměr je významný pro 
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udržitelný rozvoj území, jeho význam přesahuje hranice Olomouckého 
kraje. 

– E03 - Vedení 110 kV Krasíkov – Králíky 
• vyhodnocení - úprava polohy koridoru trasy vedení 110 kV byla prove-

dená na základě aktualizovaných ÚAP. Důvodem úpravy návrhu je za-
bezpečení stability zásobování území el. energii a řešení návaznosti to-
hoto vedení na Pardubický kraj. Význam záměru přesahuje hranice 
Olomouckého kraje 

– V1 – zásobovací vodovodní řad nadmístního významu 
– V2 – zásobovací vodovodní řad nadmístního významu 

• vyhodnocení - šíře obou koridorů umožňuje vyhledat řešení směřující ke 
konsensu ve využití území a ochrany EVL a PO. Bohužel zde jsou zdro-
je pitné vody vázané na plochy EVL/PO. Vyvedení pitné vody od zdrojů 
směrem k dalším zařízením (vodojemy, úpravny) se nemůže vyhnout lo-
kalitě EVL/PO, ale současně lze konstatovat, že vlivy na chráněné části 
přírody lze v rámci zpracování podrobné dokumentace a vlastní realiza-
ce minimalizovat. Záměr je významný pro udržitelný rozvoj území 

– rozvojová plocha určená pro orientační směrování významných rozvojo-
vých ploch pro sport a rekreaci nadmístního významu (golfové hřiště jižně 
od města Jeseník) 
• vyhodnocení - orientační směrování nové významné rozvojové plochy 

pro sport a rekreaci – golf v Jeseníku je ve zmenšeném rozsahu již ob-
sažen v  Územním plánu Jeseník (plocha pro 9 jamek). Vzhledem 
k situování areálu ve významném lázeňském městě a tedy potenciálu 
tohoto území a nadmístnímu významu záměru se navrhuje rozšíření 
plochy hřiště na 18 jamek. Záměr bude upřesněn v rámci zpracování 
ÚP, ve kterém bude i odůvodněn. Pozitivní na výběru této lokality je, že 
se výběr posuzoval z více lokalit a navrhovaná lokalita je ze všech po-
suzovaných lokalit pro nová golfová hříště nejšetrnější k záboru kvalitní 
zemědělské půdy (nachází se na nezemědělské půdě). Záměr je vý-
znamný pro naplnění priorit ZÚR OK a je přínosem zejména pro oblast 
Jesenicka. 

 
U jevu  - území významné pro situování protipovodňových opatření bylo konstatováno, že 
ho nelze za současné situace přesněji vyhodnotit, vzhledem k tomu, že za určitých okol-
ností, může mít realizace tohoto jevu (resp. budoucích konkrétních záměrů realizovaných 
 ve vymezeném, velmi rozsáhlém území několika říčních niv) negativní, ale i potenciálně 
pozitivní vliv. 

• vyhodnocení - ve vymezeném území se předpokládá, že v něm vznikne 
vzhledem ke stanoveným záplavovým územím potřeba situování proti-
povodňových staveb a opatření. Ve kterém konkrétním místě bude situ-
ování nejvhodnější, bude rozhodnuto až na základě zpracování podrob-
né dokumentace, která bude v případě potřeby posouzena z hlediska 
vlivu na plochy EVL/PO. V rámci zpracování podrobné dokumentace lze 
předpokládat, že budou upřednostněna tzv. měkká = přírodě blízká pro-
tipovodňová opatření. Záměr je významný pro udržitelný rozvoj území.     

 
U žádného z navržených jevů nebylo a priori stanoveno významně negativní ovlivnění 
lokalit soustavy Natura 2000, resp. jejich předmětů ochrany. 
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Celkem u pěti z 11 územních rezerv obsažených v aktualizaci č.2a ZÚR OK bylo upozor-
něno na možné střety s lokalitami soustavy Natura 2000. Tyto územní rezervy však nebyly 
v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj podrobněji hodnoceny 
(pozn. smyslem vymezení územních rezerv je prověření cíle, pro který jsou vymezeny. 
Nelze tedy vyloučit změnu polohy, velikosti i vlastní existenci prověřovaného návrhu. Nel-
ze zde tedy již nyní předjímat výsledky následných prověřování). 
 
Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění autor vyhodnocení konstatuje, že uvedená koncepce nebude mít vý-
znamný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných loka-
lit a ptačích oblastí. 
  
 

1.3. Shrnutí vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK na příznivé životní 
prostředí  

 
Obě samostatná vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a ZÚR OK ve svých závěrech konstatu-
jí, že Aktualizace č.2a ZÚR OK: 

– nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany ev-
ropsky významných lokalit a ptačích oblastí 

– z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je akceptovatelná a je 
s ní vyjádřen souhlas při splnění stanovených podmínek   

 
Při závěrečném shrnutí lze konstatovat, že řada podmínek pro jednotlivé plochy a koridory, 
vycházejí z předběžné opatrnosti a jsou řešitelné zejména v rámci zpracování podrobné 
dokumentace vlastním upřesněním stavby a doplněním dalších podmínek, které vyplynou 
z posouzení EIA, případně i posouzení vlivu na EVL/PO. Tato posouzení již budou reago-
vat na konkrétní parametry staveb, jejich polohu a rozsah případného ovlivnění chráně-
ných částí přírody, včetně řešení případných synergických a kumulativních vlivů.  
Lze konstatovat, že jako celek není Aktualizace č.2a ZÚR OK s ochranou životního pro-
středí v rozporu a převážná část záměrů je buď bez podmínek, nebo po splnění stanove-
ných podmínek realizovatelná. 
V rámci legislativou stanovené hierarchie zpracování jednotlivých návazných dokumentací 
(územní plány, regulační pány, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) 
bude docházet k dalšímu upřesňování polohy a velikosti jednotlivých navržených staveb 
v rámci koridorů a ploch vymezených Aktualizaci č.2a ZÚR OK.    
 
Koridory a plochy vymezené Aktualizaci č.2a ZÚR OK vytvářejí dostatečný prostor pro vy-
hledání nejvhodnější polohy stavby v rámci koridoru s cílem minimalizovat: 

– zásahy do chráněných částí přírody 
– dopady na velikost záboru nejkvalitnějších půd ( I. a II.tř. ochrany) 
– zásahy do pozemků určených k plnění funkce lesa 
– negativní dopady na případné narušení krajinného rázu 
– zásahy do ostatních limitů využití území  

Při situování dopravních staveb ve vymezených koridorech budou současně prověřovány i 
nároky na další související stavby jako: 

– ekodukty, případně estakády k zajištění průchodnosti krajiny  a zamezení 
negativních účinku fragmentace krajiny 
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– protihluková opatření k zamezení negativních účinků zejména na plochy 
bydlení, apod. 

pokud bude v rámci zpracování ÚP, popř. projektové dokumentace uplatněn 
požadavek orgánu ochrany přírody. 

 
 
Vliv Aktualizace č.2a ZÚR OK na podmínky příznivého životního prostředí lze ozna-
čit jako mírně pozitivní. 
 
2. Vyhodnocení přínosu Aktualizace č.2a ZÚR OK na hospodářský rozvoj a 

soudržnost společenství obyvatel     
 
Základní přínosy Aktualizace č.2a ZÚR OK k vytváření podmínek pro předcházení zjiště-
ným rizikům jsou hodnoceny z hlediska vyváženého vztahu podmínek ve třech základních 
oblastech – podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel území. 
 
Aktualizace č.2a ZÚR OK ve svých hlavních částech preferuje posílení dosud nevyváže-
ného postavení hospodářských podmínek území kraje. Na tuto skutečnost je reagováno 
zejména stanovením podmínek urbanistického rozvoje (aktualizací vymezení rozvojových 
oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), úpravou a doplněním řešení veřejné do-
pravní a technické infrastruktury, aktualizací podmínek pro ochranu a využití ložisek ne-
rostných surovin a zásad pro ochranu hodnot v území včetně krajinného rázu.  
Uvedená řešení vychází z ÚAP, z vlastních zjištění a z dalších podkladů poskytnutých po-
řizovatelem ZÚR.  Posílení hospodářských podmínek, zejména ve specifických a rozvojo-
vých oblastech (viz. příslušné kapitoly výrokové části) uspokojuje jednu z hlavních potřeb 
života současné generace v Olomouckém kraji, která je formulována a prokázána jak od-
borně, tak i politicky a má velký význam na soudržnost společenství obyvatel. 
 
Zvolené řešení v rámci Aktualizace č.2a ZÚR OK přitom minimalizuje negativní dopady na 
příznivé životní prostředí. Je zřejmé, že jakákoliv nová řešení veřejné dopravní a technické 
infrastruktury přinášejí určitá konkrétní rizika popsaná v předchozích kapitolách. V této 
závěrečné kapitole je však nutno připomenout rizika nebezpečí neřešení těchto problémů 
jako celku. Právě ZÚR vytváří jednotné pojetí celkového – strategického naplnění cílů 
územního plánování, opírající se o výchozí formulování potřeb řešení v jednotlivých oblas-
tech a následné uplatnění koordinovaných přístupů u zvolených řešení. Jednou ze zásad-
ních obecných bariér vytvářející rizika zhoršování hospodářských podmínek vyváženého 
rozvoje území bude, pokud se nenalezne konsens mezi rozsahem ochrany různých zájmů 
a územními možnostmi pro provádění změn v území.  
Případné další zhoršování hospodářských podmínek bude i hlavním zdrojem potenciálního 
zhoršování soudržnosti společenství obyvatel území, zejména ve specifických oblastech. 
 
Využití rozvojových oblastí předpokládá splnění řady podmínek a to v součinnosti s obce-
mi, aby zde mohly být provedeny rozsáhlé změny v území: 

– v rámci rozvojových oblastí budou vyhledávány, porovnávány a prefero-
vány lokality, které se co nejméně projeví negativně v území (budou šetr-
nější ke krajině, k obyvatelům sídel, ke kulturním a přírodním hodnotám) a 
budou přitom respektovány urbanistické zásady využívání území; 
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– preferované lokality budou posouzeny jako stavby z hlediska vlivů na ži-
votní prostředí a v rámci zpracování územních plánů obcí, dle případných 
požadavků orgánů ochrany životního prostředí, bude posouzen i vliv 
upřesněné koncepce na životní prostředí;   

– v rozvojových oblastech bude v max. možné míře využita dosud zpraco-
vaná podrobná dokumentace (studie), která již prověřovala optimální 
možnosti lokalizace a velikost nových rozvojových ploch. Studie prokázaly, 
že lze celkem úspěšně chránit území NATURA 2000, ale nelze tuto pro-
blematiku řešit bez nutných záborů pozemků, především ZPF a to bohužel 
i nejvyšších bonit. Největším problémem se ukazují střety ve střední a jižní 
části kraje mezi ochranou zemědělské půdy, rozvojem stávajících sídel a 
zlepšením dopravní obsluhy území. Je to dáno historickým založením sí-
delní struktury u vodních toků a dopravních cest, které zpravidla sledovaly 
vodní toky  a také i polohou Olomouckého kraje jako celku v ČR (zajištění 
tranzitních funkcí pro dopravní a technickou infrastrukturu – viz PÚR ČR). 
Současně se ve střední a jižní části kraje  nachází nejkvalitnější  zeměděl-
ská půda I a II. tř. ochrany. Historické založení dopravních cest a postup-
né zdokonalování jejich parametrů po mnoho staletí, na sebe logicky na-
vázalo založení a územní rozvoj sídel, jejichž další existenci, rozvoj a pro-
speritu tyto dopravní cesty významně ovlivňují.  

 
Aktualizace č.2a ZÚR OK již nenavrhuje, s výjimkou strategických ploch, konkrétní rozvo-
jové plochy nadmístního významu. To je již úkol pro územní plány nalézt a vymezit takové 
lokality, které budou na základě průzkumu a vyhodnocení všech známých limitů schopné 
minimalizovat negativní vlivy na ochranu přírody, veřejné zdraví a budou současně splňo-
vat i ekonomické požadavky na budoucí realizaci a přípravu ploch, včetně řešení majetko-
právních vztahů, optimálního napojení ploch na nadřazený dopravní systém a dostupné 
inženýrské sítě.  
Vymezování dalších konkrétních ploch pro rozvojové záměry v ZÚR v měřítku 1 : 100 000 
bez podrobných znalostí o území, není vhodné a stává se pro další rozhodování v území 
kontraproduktivní (při zjištění následných konfliktů při zapracování do územního plánu se 
závazná plocha takto vymezená  ZÚR stává komplikací pro další vývoj, vzhledem k tomu, 
že je nutné změnit polohu, velikost, druh podnikání, apod.). Územní plán nesmí být 
v rozporu s nadřazenou dokumentací, takže jeho uvedení do souladu se ZÚR na základě 
nově zjištěných poznatků vyvolává nutnost změnit nejdříve ZÚR a pak teprve následně lze 
pokračovat v pořizování ÚP. 
Míra podrobnosti v ZÚR musí tedy být přiměřená možnostem zobrazení a znalostem o 
území. Příliš podrobně vymezené záměry pro podnikatelské aktivity v ZÚR lze kvalifikovat 
i jako nevhodný (nepřiměřený) zásah do pravomoci samosprávných orgánů obcí a dostaly 
by se do rozporu s §36 odst. 3 zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn. 
 
Vznik nových významnějších podnikatelských aktivit nadmístního významu bude podporo-
ván zejména v rozvojových oblastech a rozvojových osách a to pouze v území nezatíže-
ném limity využití území (zabezpečujících ochranu přírodních a kulturních hodnot, nerost-
ných surovin, krajiny a dalších limitů vyplývajících z platných právních předpisů a rozhod-
nutí viz výkres B. 1., D.1. )   
Ve specifických oblastech mimo rozvojové oblasti bude podporován vznik menších podni-
katelských aktivit, využívající místní zdroje a suroviny a zejména místní potenciál pracov-
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ních sil. Podpora bude směrována  zejména k rozvoji místního zpracovatelského průmys-
lu, zemědělské a lesní výrobě, rekreaci, turistickému ruchu a lázeňství, při akceptaci sta-
novených zásad k ochraně životního prostředí, ochraně přírody, aj. hodnot v území a ve-
řejného zdraví. 
 
Přínos Aktualizace č.2a ZÚR OK na hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 
obyvatel lze označit za pozitivní. 
 
3. Shrnutí - závěr 
 
Nejvýznamnějším přínosem Akt. č.2a ZÚR OK je: 

– aktualizace priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území a jejich uvedení do souladu s prioritami vyplývajícími z PÚR 
ČR 

– upřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os v souladu 
s požadavky PÚR ČR a upřesnění zásad a úkolů pro usměrňování jejich 
územního rozvoje. 

– upřesnění vymezení specifických oblastí v souladu s aktualizací poznatků 
získaných z ÚAP OK a dalších krajských dokumentů a upřesnění zásad a 
úkolů pro usměrňování jejich územního rozvoje  

– upřesnění vymezení  ploch  a koridorů v souladu s aktualizací poznatků 
získaných z ÚAP OK a s požadavky PÚR ČR, při  akceptaci  zá jmů 
ochrany přírodních civilizačních hodnot 

– upřesnění vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby na 
území kraje, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

– upřesnění vymezení ploch a koridorů pro územní rezervy. 
 
Aktualizace č.2a ZÚR OK posiluje stabilizaci ve vyváženosti vztahu územních podmínek 
pro zajištění udržitelného rozvoje území upřesněním krajských priorit územního plánování, 
úpravou popř. doplněním záměrů podporujících realizaci významných prvků dopravní a 
technické infrastruktury, protipovodňových opatření, ÚSES a upřesněním zásad k ochraně 
a rozvoji přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území kraje. 
 
Aktualizace č.2a ZÚR OK byla zpracována na základě zprávy o uplatňování ZÚR OK. 
Zpráva je souhrnem poznatků a požadavků jednotlivých odborů krajského úřadu, obcí a 
dotčených orgánů, které byly uplatněny za období 2011-2014.  
Zapracováním převážné části požadavků zprávy o uplatňování do řešení Aktualizace č.2a 
ZÚR OK se vytváří příznivé územní podmínky pro předcházení zjištěných rizik ovlivňují-
cích potřeby současné generace obyvatel kraje i pro předcházení předpokládaných ohro-
žení podmínek života generací budoucích. 
Aktualizace č.2a ZÚR OK reaguje na relevantní současné i do budoucna očekávatelné 
problémy a střety v území zjištěné v územně  analytických podkladech Olomouckého kraje 
a z poznatků získaných za období uplatňování ZÚR OK – právní stav po Aktualizaci č.1. 
 
Záměry zapracované do Aktualizace č.2a ZÚR OK, společně se záměry v platných ZÚR 
OK, vytvářejí podmínky pro překonání relevantních zjištěných hrozeb a přinášejí výrazné 
impulsy pro zlepšení hospodářského rozvoje i soudržnosti společenství obyvatel území, 
aniž by se to činilo na úkor environmentálního pilíře, což povede i celkově ke zlepšení udr-
žitelného rozvoje území Olomouckého kraje. 
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Závěrem lze konstatovat, že Aktualizace č.2a ZÚR OK svými návrhy nezhorší vyváženost 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost spole-
čenství obyvatel území. 
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Seznam zkratek 
Akt. č. 2a ZÚR OK Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje   
ČOV Čistírna odpadních vod 
DI Dopravní infrastruktura 
D-O-L Průplav Dunaj – Odra – Labe 
DP Dobývací prostory 
EIA Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 
EVL Evropsky významná lokalita 
HDP Hrubý domácí produkt 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
CHKOJ Chráněná krajinná oblast Jeseníky 
CHLÚ Chráněná ložisková území 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KKO Kulturní krajina oblasti 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MSK Moravskoslezský kraj 
MZe Ministerstvo zemědělství ČR 
NATURA 2000   Program ochrany přírody v evropském kontextu 
NRBC Nadregionální biocentrum 
NRBK Nadregionální biokoridor 
OK Olomoucký kraj 
ORP Obec s rozšířenou působností 
PHP  Plán hlavních povodí 
PRÚOOK Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 
PRVKOK  Program rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje  
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 
RBC Regionální biocentrum 
RBK Regionální biokoridor 
RKC Rekreační krajinný celek 
SEA Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 
SO Spádové obce 
SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí, hrozeb 
TEN Transevropské multimodální dopravní sítě 
TI Technická infrastruktura 
ÚAP Územně analytické podklady 
ÚAP OK Územně analytické podklady Olomouckého kraje  
ÚP Územní plán 
ÚPD Územně plánovací dokumentace 
URÚ Udržitelný rozvoj území 
ÚS Územní studie 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
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VRT Vysokorychlostní trať 
VTL  Vedení vysokotlakého plynovodu 
VÚC Velký územní celek dle stavebního zákona 
VVN Vedení velmi vysokého napětí 
VVTL Velmi vysoké vedení vysokotlakého plynovodu 
ZCHÚ Zvláště chráněná území  
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
ŽP Životní prostředí 
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