Strategie Olomouckého kraje o vodě
Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Příslušný úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, vydal dne 28. 1. 2021 k upravenému návrhu „Strategie
Olomouckého kraje o vodě“ souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (č. j.: KUOK
8617/2021).
Z výše uvedeného zákona vyplývají mj. následující požadavky, navazující na vydané
stanovisko (viz § 10g):
(odst. 4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující
orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska
ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje
a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán
povinen svůj postup odůvodnit.
(odst. 5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení,
které obsahuje zejména:
a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska ke koncepci,
b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného
státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a,
c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován
ve variantách,
d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování
vlivů koncepce na životní prostředí,
e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.
(odst. 6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen
do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje
a případně také dotčené obce, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2.
Níže je navrženo Prohlášení, popisující způsob naplňování § 10g, odst. 5 v rámci
uvedeného návrhu upravené koncepce.
A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska ke koncepci
Požadavek/podmínka
Při realizaci studií v rámci aktivit (č. 6,
15, 18) a u aktivit, které spočívají ve
finanční podpoře různých projektů
(aktivity č. 11, 12, 13, 24) dodržovat
tato opatření:
• součástí každé studie nebo projektu
bude biologické hodnocení, v případě
potřeby včetně průzkumu specifické

Doporučení
Akceptováno. Bude dbán zřetel při
realizaci studií v rámci aktivit č. 6, 15 a 18
a u finanční podpory projektů v rámci aktivit
11, 12, 13 a 24 na nutnost pořídit biologické
hodnocení a provádění supervizí prací
na studiích nezávislými odborníky.

Požadavek/podmínka
hodnocení podle § 45i zákona č.
114/1992 o ochraně přírody a krajiny
k navrženým projektům vyplývajícím
ze závěrů studie,
• v průběhu zpracování studií a
projektů bude prováděna supervize
prací
na
studiích
nezávislými
odborníky – jedním z akademické
oblasti a druhým z podnikatelské
oblasti
věnující
se
vodnímu
hospodářství. Závěry studií pak budou
těmto supervizorům předloženy k
oponentuře.
Při výběru projektů k podpoře v rámci
koncepce preferovat projekty s
nejvyššími pozitivními přínosy a
minimálními negativními vlivy z
hlediska životního prostředí.

Doporučení

Akceptováno. Výběr projektů bude
podléhat environmentálním kritériím, na
jejichž
základě
budou
následně
schvalovány či doporučeny k realizaci
pouze ty projekty, které nebudou mít
významný negativní vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví. Současně budou
preferovány projekty s pozitivními vlivy na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Akceptováno. Předměty ochrany ZCHÚ
budou při realizaci koncepce plně
respektovány a konkrétní projekty či
aktivity, které by vyvolávaly potenciální
negativní dopady, budou konzultovány a
budou podléhat rozhodnutí orgánů ochrany
přírody, mj. na základě biologického a
naturového hodnocení (v rámci ZCHÚ,
lokalit soustavy Natura 2000, VKP i ÚSES).

Respektovat
předměty
ochrany
zvláště chráněných území a zamezit
antropogennímu tlaku na jejich území.
Konkrétní projekty posoudit z hlediska
jejich vlivu na přírodu a krajinu.
Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by
se očekávaly negativní vlivy (i
zprostředkované)
na
ZCHÚ
a
soustavu Natura 2000, konzultovat s
orgány ochrany přírody.
Při přípravě projektů je nutno Akceptováno. Výběr projektů bude
předcházet
záborům
kvalitní podléhat environmentálním kritériím pro
zemědělské půdy.
výběr projektů, na jejichž základě budou
následně doporučeny k realizaci ty
projekty, při jejichž realizaci budou
minimalizovány zábory půdního fondu v I. a
II. třídě ochrany ZPF.
Při přípravě projektů je nutno Akceptováno. Výběr projektů bude
předcházet záborům lesních pozemků podléhat environmentálním kritériím pro
a max. omezit i zásah do jejich výběr projektů, na jejichž základě budou
ochranného pásma.
následně doporučeny k realizaci ty
projekty, při jejichž realizaci budou
minimalizovány zábory pozemků určených
k plnění funkce lesa a omezeny zásahy do
jejich ochranného pásma.

Požadavek/podmínka
V případě intenzifikace a výstavby
nových ČOV musí být využity nejlepší
dostupné techniky.
ČOV, kanalizace a jiné trvalé stavby je
nutné lokalizovat mimo ložiska
nerostných surovin.
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství, ve znění
pozdějších předpisů, musí být při
zpracování projektů přijata taková
řešení, která jsou z hlediska
zabezpečení ochrany a využití
nerostného bohatství nejvýhodnější.
Pro zadržování vody v krajině vybírat
přírodě blízká opatření a soustředit se
na komplexní krajinářská řešení.

Zasadit se o zachování nebo zajištění
migrační prostupnosti pro zvláště
chráněné a evropsky významné druhy
(vodní díla, větrné elektrárny). Před
umístěním nových zdrojů posoudit
jejich vliv na krajinný ráz. Jakékoliv
aktivity, u nichž by se očekávaly
negativní zásahy nebo ovlivnění (i
zprostředkované) ZCHÚ a soustavy
Natura 2000 konzultovat s orgány
ochrany přírody.
U
vodohospodářských
opatření
upřednostňovat přírodě bližší opatření
(poldry a další) a jakékoliv další
zásahy, u nichž by se eventuálně
mohly očekávat negativní zásahy
nebo ovlivnění (i zprostředkované)
ZCHÚ a soustavy Natura 2000
konzultovat s orgány ochrany přírody a
podrobit je biologickému hodnocení, v
případě možného zásahu do EVL a
PO také naturovému hodnocení.

Doporučení
Akceptováno. Strategie podporuje systém
rozvoje čistíren odpadních vod, uplatňuje
principy nakládání se zdroji vody
udržitelným
způsobem
(např.
SC_03 Vodohospodářská infrastruktura).
Akceptováno. V případě lokalizování
ČOV, kanalizace a jiných trvalých staveb
bude postupováno v souladu se zákonem
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství.
Akceptováno. Pro včasné zabezpečení
ochrany nerostného bohatství jsou orgány
územního plánování a zpracovatelé
územně plánovací dokumentace povinni při
územně plánovací činnosti vycházet z
podkladů o zjištěných a předpokládaných
výhradních ložiskách poskytovaných jim
ministerstvem životního prostředí České
republiky.
Akceptováno. Výběr projektů bude
podléhat environmentálním kritériím, na
jejichž základě budou preferovány ty
projekty, při jejichž zpracování budou
podporována přírodě blízká opatření
v oblasti retence vod a komplexní
krajinářská řešení.
Akceptováno. Bude dbáno na zachování
či zajištění migrační prostupnosti krajiny
pro zvláště chráněné a evropsky významné
druhy. Konkrétní projekty či aktivity, které
by vyvolávaly potenciální negativní dopady
na EVL, naturové lokality, či krajinný ráz,
budou podléhat konzultacím a rozhodnutím
orgánů ochrany přírody, popř. budou
vyhodnoceny prostřednictvím biologického
nebo naturového hodnocení.
Akceptováno. Výběr projektů bude
podléhat environmentálním kritériím, na
jejichž základě budou preferovány ty
projekty, při jejichž zpracování budou
podporována přírodě blízká opatření.
Konkrétní projekty, u kterých to bude
vyžadovat zákon, budou posuzovány dle §
67 zákona č. 114/1991 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (biologické hodnocení), či dle
§ 45i téhož zákona (naturové hodnocení).
Konkrétní projekty či aktivity, které by

Požadavek/podmínka

Při případném návrhu konkrétních
investičních záměrů je třeba doporučit
takovou lokalitu v dotčeném území,
která bude vhodná pro jejich možné
budoucí umístění s ohledem na limity
využití území.
U jednotlivých záměrů, navržených na
základě aktivit hodnocených v této
koncepci, u kterých příslušný orgán
ochrany přírody nevyloučí možný vliv
na lokality soustavy Natura 2000 ve
smyslu § 45 zákona č. 114/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, bude
nutné
tento
vliv
samostatně
vyhodnotit.
Konkrétní záměry vyplývající z této
koncepce by měly být navrhovány
mimo lokality soustavy Natura 2000
(pokud nejsou primárně navrženy ke
zlepšení jejich stavu), jejichž posláním
je udržení nebo zlepšení stavu
přírodních fenoménů, které jsou na
takovém území chráněny. Pokud
budou záměry navrženy na území
lokality soustavy Natura 2000, nemělo
by dojít ke kolizi s předměty ochrany a
jejich biotopy. Vliv takových záměrů je
třeba
předem
vyloučit,
nebo
vyhodnotit, zda je únosný.

Doporučení
vyvolávaly potenciální negativní dopady,
budou podléhat rozhodnutí orgánů ochrany
přírody.
Akceptováno. Výběr lokalit investičních
záměrů bude vycházet z územně
analytických
podkladů
s ohledem
na stanovené limity využití území.
Akceptováno. U záměrů s potencionálním
vlivem na lokality soustavy Natura 2000
budou podléhat rozhodnutí orgánů ochrany
přírody
na
základě
požadovaného
naturového hodnocení.

Akceptováno. Záměry budou navrhovány
především mimo lokality soustavy Natura
2000.
U záměrů s vlivem na lokality
soustavy Natura 2000 budou podléhat
rozhodnutí orgánů ochrany přírody
na základě požadovaného naturového
hodnocení.

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného
státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a
„Strategie Olomouckého kraje o vodě“ je zaměřena na území Olomouckého kraje
a bezprostředního okolí, nejsou proto předpokládány žádné významné přeshraniční
vlivy koncepce na životní prostředí. Koncepce proto nebyla předmětem mezistátního
posuzování.
C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován
ve variantách
Koncepce je zpracovaná v jedné výsledné variantě, které předcházely diskuze jak
v řešitelském týmu, tak se zadavatelem prostřednictvím připomínek k předloženým
návrhům.
D) Informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování
vlivů koncepce na životní prostředí

Dokument „Strategie Olomouckého kraje o vodě“ byl zpracováván dle principů
strategického plánování rozvojových dokumentů se zapojením klíčových aktérů
do jeho přípravy, především prostřednictvím vytvořené expertní pracovní skupiny.
Pracovní skupina byla vytvořená ze zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje,
místních samospráv a vybraných vodohospodářských subjektů. Zapojení územních
stakeholderů je klíčovým předpokladem toho, aby uvedená strategie byla
zastřešujícím dokumentem v oblasti vody v krajině, respektovaným všemi klíčovými
partnery.
Veřejnost měla možnost zapojit se do projednávání koncepce v rámci Zjišťovacího
řízení. Oznámení koncepce bylo v souladu s požadavkem odstavce 2, § 10c)
citovaného zákona příslušným úřadem zveřejněno a zasláno dotčeným orgánům
a dotčeným územním samosprávným celkům. Na základě vyjádření doručených
k Oznámení byl Krajským úřadem Olomouckého kraje vydán 17. 9. 2020 Závěr
zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení v rozsahu
základních zákonných požadavků, daných § 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona
a v souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn. V rámci zjišťovacího
řízení se ke koncepci vyjádřil pouze 1 občan. Jeho podnět byl akceptován rozšířením
aktivity č. 6 návrhové části koncepce.
Veřejnost měla možnost vyjádřit se ke zveřejněnému návrhu koncepce a jejímu
Vyhodnocení od doby jeho zveřejnění dne 10. 12. 2020 do 30. 12. 2020.
Vzhledem k návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení koncepce, bylo
v souladu s § 10f, odst. 2 citovaného zákona upuštěno od veřejného projednání.
Návrh koncepce a Vyhodnocení vlivů na ŽP byly zveřejněny v Informačním systému
SEA a informace o možnostech jejich připomínkování také na webu Olomouckého
kraje.
E) Informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.
Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví vyplývá z § 10h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Olomoucký kraj jako předkladatel koncepce „Strategie Olomouckého kraje o vodě“
bude v pravidelných dvouletých intervalech, vyhodnocovat vliv provádění uvedené
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Provádění koncepce, především vlivy
zařazených projektů na životní prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno na základě
požadavků stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce na základě
indikátorů Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (viz kap. 9 Vyhodnocení).
Monitoring naváže na rozhodování o podpoře a výběru projektů dle environmentálních
kritérií, tak jak byly taktéž stanoveny v rámci dokumentu Vyhodnocení.
Výsledky pravidelného monitoringu budou předkládány vedení Olomouckého kraje
a zveřejňovány na internetových stránkách kraje v sekci, kde je zveřejněna samotná
koncepce.
Pokud bude zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní
vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření
k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informování příslušného úřadu a dotčených
orgánů a současně bude rozhodnuto o změně koncepce.

