
 

                                                                    
 

 

 
 

  

1. Stručný popis koncepce: 
 

 

Předkládané  Hodnocení vlivů na území NATURA 2000 (dále též Hodnocení), t.j. na 

evropsky významné lokality a Ptačí oblasti tvoří část B Vyhodnocení vlivů návrhu Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území, jak je to požadováno 

přílohou č.5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Toto Hodnocení je ve smyslu stavebního zákona nedílnou součástí posuzované 

koncepce, tj. návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR). 

Vyhodnocení vlivů dané koncepce na životní prostředí přitom tvoří ve smyslu 

citovaných právních norem část A celkového Vyhodnocení. Toto Hodnocení vlivů na 

soustavu NATURA 2000 (část B) bylo  samostatně zpracováno z důvodů, že 

 
* koncepce se bezprostředně dotýká chráněných území dle zákona č.114/1992 Sb.       

   v platném znění (CHKO Litovelské Pomoraví, území NATURA 2000 )  

 

* významný vliv na  území soustavy NATURA 2000 nebyl orgánem ochrany přírody vyloučen 

 

Hodnocení je tak  v souladu s dikcí  ustanovení §45i zákona č. 114/1992 Sb. 

v platném znění. Jeho formální členění  bylo navrženo s přihlédnutím ke specifice 

hodnocené koncepce a k platným metodickým pokynům MŽP v této oblasti. 

 Jelikož se přitom  jedná o zcela novou posuzovanou ÚPD, nebylo z důvodů 

komplexního pohledu v předloženém Vyhodnocení možno opomenout ani některé starší, 

stále diskutované záměry, zejména 

 
* záměry, převzaté do hodnocené koncepce z dřívějších dokumentů územního plánování  

  (vodní díla, dopravní stavby) 

* záměry, u nichž již proběhlo posouzení vlivů na životní prostředí ( silnice I/44, vedení 400  

   kV   Krasíkov- Horní Životice)  

* stavby/území, hájená dle celostátně platných dokumentů (Směrný vodohospodářský plán) 

 

Jelikož celá řada aspektů  tohoto  Hodnocení je  společná s paralelně předkládaným 

Vyhodnocením vlivů na životní prostředí (částí A),  je v těchto případech v předkládaném 

Hodnocení na tyto skutečnosti odkazováno. Jedná se vesměs o odkazy na jednotlivé 

kapitoly, tabulky či přílohy uvedeného Vyhodnocení (část A), které by bylo zbytečné znovu 

v tomto Hodnocení uvádět. 

Hodnocenou koncepcí jsou  „Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje“ (ZÚR) ve 

fázi návrhu. Jedná se o specielní koncepci ve smyslu ustanovení § 10 i zákona č.100/2001 



 

                                                                    
 

 

 
 

  

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Obsah „Vyhodnocení vlivů“ této koncepce  je předepsán v příloze 

č.5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Důvodem pro vypracování Vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 je 

skutečnost, že  uvedená koncepce, jakožto územně plánovací dokumentace, podléhá 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V předchozí fázi bylo zadání  územního plánu VÚC  ve smyslu ustanovení § 20   

tehdy platného zákona č. 50/1976 Sb. projednáno a následně dne 12.12.2005 pod č.j. 

UZ/7/52/2005    usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje schváleno. 

Závěr zjišťovacího řízení, provedeného příslušným orgánem státní správy 

(Ministerstvo životního prostředí, Praha), byl k tomuto zadání  po provedeném  řízení ve 

smyslu ustanovení §10i odst.2 zákona č. 100/2001 Sb. v tehdy platném znění  vydán dne 

23.9.2005 pod č.j. 7001b/ENV/710/05 (viz příloha 1). 

Vlastní návrh Zásad územního rozvoje  Olomouckého kraje zpracoval ing.arch. 

Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory v srpnu 2007 a posléze po 

společném jednání upraven. Materiál byl zpracován se zřetelem na respektování  požadavků 

a podmínek pro celkové řešení, kterými byly dle Zadání konceptu územního plánu zejména: 

� Požadavky vyplývající z širších vztahů v území  

� Zvláštní požadavky a podmínky pro celkové řešení  

� Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických 

údajů a výhledů  

� Požadavky na  uspořádání území, rozvoj řešeného území a jednotlivých obcí 

s ohledem na vzájemné vztahy, funkce v osídlení a na hodnoty v území 

nadmístního významu  

� Požadavky vyplývající ze schválených územně plánovacích dokumentací, 

z programů rozvoje krajů, okresů a obcí, strategie regionálního rozvoje České 

republiky, celorepublikových územně technických podkladů  

� Požadavky na zabezpečení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje  

� Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, 

na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany ZPF, PUPFL) 

a na územní systém ekologické stability, včetně vyhodnocení a posouzení vlivů 

na oblasti NATURY  

� Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich 

ochranných pásem  
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� Požadavky na vymezení významných rozvojových ploch, území speciálních 

zájmů, území se zvýšenými požadavky na obnovu a znovu využití  a na občanské 

vybavení nadmístního významu  

� Požadavky na řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury nadmístního 

významu  

� Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a jejich těžbu  

� Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, 

civilní ochrany, ochrany před povodněmi apod.)  

ZÚR zahrnují mimo jiné stavby a opatření veřejně prospěšného charakteru, které byly 

do této koncepce zčásti převzaty z předchozích  územně plánovacích dokumentací (územní 

plán VÚC Jeseníky, územní plán Olomoucké aglomerace), event. byly takto zařazeny nově.  

Při tvorbě uvedené koncepce byl zvážen  zejména přístup, deklarovaný ve schválené Politice 

územního rozvoje ČR ( MMR, duben 2006). Tato zahrnuje značnou část hodnoceného 

území (Jeseníky, Králický Sněžník) do t.zv.  specifické oblasti SOB4, charakteristické  na 

jedné straně významnými přírodními hodnotami a na straně druhé negativní ekonomicko- 

společenskou charakteristikou  ( hospodářsky slabá a strukturálně postižená oblast). 

 Z uvedených důvodů a snahy napomoci rozvoji oblasti jsou ve zmíněné „Politice“ 

uvedeny jako priority pro rozvoj  Olomouckého kraje  

 

� Vytváření podmínek pro vyšší využití  rekreačního potenciálu oblasti, zejména pro 

pobytovou rekreaci a lázeňství 

� Zlepšení dopravní dostupnosti území 

� Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj oblasti 

 

Uvedené priority  jsou v hodnocené koncepci, kterou jako vedoucí řešitelského 

kolektivu v druhé polovině roku 2006 v první versi zpracoval  ing.arch. Jaroslav Haluza, 

Hynaisova 3, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory,  akceptovány. 

 U posuzovaného materiálu se předpokládá v souladu s novou legislativou stavebního 

práva (de lege lata) průběžná aktualizace jedenkrát za dva roky (§42 zákona č. 183/2006 

Sb.).   

Zásady územního rozvoje byly zpracovány pro území Olomouckého kraje (viz příloha 

2), tvořené okresy Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov a Přerov, s celkovou rozlohou 

5 267 km2. V současné době toto území zahrnuje správní obvody třinácti obcí s rozšířenou 

působností, dle následujícího přehledu: 
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� Hranice 

� Jeseník 

� Konice 

� Lipník nad Bečvou 

� Litovel 

� Mohelnice 

� Olomouc 

� Prostějov 

� Přerov 

� Šternberk 

� Šumperk 

� Uničov 

� Zábřeh 

 
V území je 395 obcí s celkem 754 částmi obcí (základní sídelní jednotka) a celé území 

zahrnuje 1.122 katastrálních území (územně technická jednotka). 

Výše uvedené priority Politiky územního rozvoje ČR představují v hodnocené koncepci 

realizaci celé řady staveb/činností, jejichž vliv na území soustavy NATURA 2000 je mnohdy 

značně kontroverzní a  lze jej  charakterizovat vesměs negativně. 

 

Jedná se především o následující typy záměrů: 

 

� Stavby komunikací nadmístního významu, jejichž koridory  mohou vesměs negativně 

ovlivnit území pSCI (D1, D47, R35, R43, I/44) 

� Železnice, lanovky – v daném případě jsou to ale často stavby, sloužící podpoře 

turistického ruchu v souladu s PÚR (Kouty nad Desnou- viz Vyhodnocení, příloha 10) 

� Stavby energetiky (nadzemní vedení el. energie, plynovody). Uvedené stavby mají 

negativní vliv zejména na krajinný ráz (průchody přírodními parky) ale i na některé 

zvláště chráněné živočichy (kolize ptáků s elektrickým vedením) 

� Vodní díla a dlouhodobá ochrana území pro jejich realizaci. Jedná se  zejména o 

protipovodňová opatření (nádrže, poldry) ale i o ochranu území pro realizaci průplavu 

Dunaj- Odra- Labe. Realizace této posledně jmenované stavby nebyla zařazena ve 

zmíněné Politice územního rozvoje do priorit. Podle navazujícího usnesení vlády 

však má o další územní ochraně této stavby rozhodnout meziresortní komise 
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v termínu do 31.12.2007. 

� Těžba nerostných surovin (štěrkopísek) na územích soustavy NATURA 2000 resp. 

dalších exponovaných územích 

 

                     Řada z těchto  staveb/činností (zejména dopravní stavby)  byla v hodnocené 

koncepci, event. v dřívějších materiálech zařazena mezi veřejně prospěšné stavby/opatření. 

Jelikož střety těchto záměrů s evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi 

(PO) jsou mnohdy závažného charakteru, je nezbytné na ně v tomto Hodnocení upozornit. 

Při dalším postupu je potom nutné volit vždy nejvhodnější variantu umístění záměru v krajině 

(a variantu technologickou či technickou), tak aby ovlivnění  hlavních předmětů ochrany 

v těchto územích bylo minimalizováno.  

Hodnocená koncepce je ve většině oblastí navržena jako invariantní.  Sporné návrhy, 

zejména liniových staveb, jsou v dané koncepci řešeny především s ohledem na současně 

platnou legislativu ČR, event. celostátně platné dokumenty (usnesení vlády, státní 

vodohospodářský plán). 

 V předkládaném Hodnocení nelze očekávat stanovení konkretních zmírňujících či 

kompenzačních opatření v uvedeném smyslu, vzhledem k tomu, že záměry nejsou 

dostatečně upřesněny. Toto je úloha navazujících  hodnocení, zejména ve fázi posouzení 

záměrů podle  dílu 2 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

 Cílem tohoto Hodnocení by tak mělo být upozornění na závažné střety koncepce 

s územími pSCI (viz příloha 1) a předměty jejich ochrany v rovině stanovení koridorů a 

rozvojových ploch nadmístního významu. Toto by mělo v budoucnu sloužit k upřesnění  

variant (územních, technologických a technických  ) jednotlivých záměrů v případě, že se 

vůbec o průchodné varianty bude jednat, t.j. že veřejný zájem bude výrazně převažovat nad 

zájmy ochrany přírody. 

 Jako výsledek takovéto konfrontace bude potom možno  výše uvedené  priority 

Politiky územního rozvoje ČR pro území Olomouckého kraje naplňovat a to s minimálními 

důsledky pro  dochovaný stav životního prostředí na  vybraných územích, zejména územích 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 


