3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2004
Požadavky odboru (kanceláří) na výdaje Olomouckého kraje v roce 2004

KONCEPCE
v tis. Kč
Odbor (kancelář)

ORJ

částka

Odbor strategického rozvoje kraje

08

2 550

Odbor životního prostředí a zemědělství

09

3 750

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

10

650

Odbor dopravy a silničního hospodářství

12

926

Celkem
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KONCEPCE
Odbor strategického rozvoje kraje
1. ÚPP – Územní generel dopravy (silnice II. a III. tř.)
§ 14 odst.2 písm. c) a § 30 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon

ORJ - 08
650 tis.Kč

Pro potřebu územního plánování obcí a pro potřebu Krajského úřadu při plánování
investičních akcí ( oprav, přeložek a úprav ) na komunikacích v jeho majetku. ( Termín
dokončení srpen 2003, aby mohl sloužit jako podklad pro sestavování programu na rok 2004
). V současné době jsou Územní generely dopravy zpracovány pouze pro dálnice, rychlostní
komunikace, silnice I.tř. a jen pro vybrané silnice II.tř.
Přechází z roku 2003 do roku 2004 na základě výběrového řízení a následného uzavření
SOD, která bude uzavřena ještě do konce roku 2003.
2. Zadání pro nový územní plán VÚC Olomouckého kraje
200 tis.Kč
§ 14 odst.2 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, předpokládá se
dosažení
stavu, kdy by bylo možno zadání připravit pro veřejnoprávní projednávání
Výše uvedená položka byla rozpracována již v roce 2003 – nutno zachovat pro dokončení
práce i pro rok 2004.
3. Koncepce rozvoje venkova Olomouckého kraje

1 100 tis.Kč

Dne 30.4.2003 požádal SPOV OLK o zpracování koncepce rozvoje Olomouckého kraje.
Požadavek byl dále projednán s hejtmanem OLK dne 20.8.2003. Pan hejtman přislíbil
zpracování koncepce v roce 2004. Dle telefonického prošetření bylo zjištěno, že v
Pardubickém kraji je nyní koncepce rozvoje venkova před dokončením. Zpracovatel je
účelové seskupení odborníků IREA a náklad kolem 1,5 milionu Kč . V roce 2002 byla
zpracována analytická část, v listopadu 2003 bude dokončena strategie rozvoje a realizační
postupy.
4. Koncepce podpory podnikání
Přechází do r.2004 na základě UR/58/73/2003 z 31.7.2003.

600 tis.Kč

Práce na tomto projektu navazují na dotazníkové šetření „ Analýza stavu a potřeb
podnikatelského prostředí v Olomouckém kraji“, které bylo provedeno v roce 2003. Samotný
projekt navazuje a dále rozpracovává toto v roce 2003 realizované dotazníkové šetření a
spočívá v hodnocení jednotlivých sektorů podnikatelského prostředí (průmysl, zemědělství,
služby). Dále bude navrhovat efektivní a účelný způsob a formu podpory – resp. rozvoje
těchto sektorů. Tato koncepce by měla reflektovat na závěry Lisabonského summitu a na
využívání moderních (inovačních) technologií.

Odbor strategického rozvoje kraje celkem
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KONCEPCE
Odbor životního prostředí a zemědělství

ORJ - 09

1. Zpracování Regionálního lesnického programu Olomouckého
kraje
100 tis.Kč
(doporučeno hejtmanům usnesením vlády ČR č. 53 ze dne 13. ledna 2003 o Národním
lesnickém programu)

2. Zpracování Krajské koncepce zemědělství Olomouckého kraje

100 tis.Kč

(požadavek Krajské agrární komory na jednání s hejtmanem dne 12. května 2003)
3. Zpracování Programu snižování emisí a imisí znečišťujících
látek do ovzduší
950 tis.Kč
- přenesená působnost § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
- zákonem stanovený termín pro zpracování 31.12.2002
- podklad pro zpracování územně plánovací dokumentace z hlediska ochrany ovzduší
- uzavřena smlouva na zpracování s firmou I -THERM, spol. s r.o.
- práce zahájeny v roce 2003, uhrazeno 1.533 tis. Kč
- přiznaná finanční podpora ze SFŽP ve výši 60% nákladů, to je cca 2100 tis. Kč.
V současné době se připravuje uzavření smlouvy s SFŽP ČR. Uvedená částka odpovídá
spoluúčast kraje v roce 2004 v případě, že se na uhrazení nákladů bude podílet SFŽP ČR.

4. Zpracování Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje
1 100 tis.Kč
- samostatná působnost § 78 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech
- zákonem stanovený termín pro zpracování a schválení do jednoho roku od nabytí účinnosti
nařízení vlády, kterým se vzhlašuje závazná POH ČR, to je do 01.07.2004
- zaregistrovaná žádost o finanční podporu ze SFŽP ČR. Na zpracování POH kraje se
poskytuje podpora ve výši 1 mil. Kč.
- proveden výběr zpracovatele POH
5. Zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny pro území
Olomouckého kraje – samostatná působnost
1 200 tis.Kč
- ust. § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
- připravována smlouva se zpracovatelem na základě provedeného výběrového řízení
- zaregistrovaná žádost o finanční podporu ze SFŽP, výše podpory max.
6. Koncepce environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání
300 tis.Kč
Zpracování Koncepce environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání, uzavřena smlouva se
zpracovatelem s termínem dokončení 04/2004

Odbor životního prostředí a zemědělství celkem

3 750 tis.Kč
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KONCEPCE
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
1. Koncepce rozvoje sportu

ORJ - 10
500 tis.Kč

zahrnuje finanční prostředky spojené s úhradou nákladů spojených se zpracováním
koncepce rozvoje sportu v Olomouckém kraji. Tato koncepce bude základním strategickým
materiálem pro stanovení cílů a jednotlivých opatření v oblasti rozvoje sportu v Olomouckém
kraji. Vytvoření tohoto materiálu bude jak ve stanovení priorit pro finanční podpory z rozpočtu
Olomouckého kraje, Operačního programu Olomouckého kraje či jiných grantů a rovněž se
stane významným podkladem pro zpracování koncepce kraje pro oblast práce s dětmi a
mládeží, navazující na koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže podle § 3 písm. b)
navrhovaného zákona o práci s dětmi a mládeží. Tento zákon by měl nabýt účinnosti dnem
1. října 2004
2. Aktualizace dlouhodobého záměru

150 tis.Kč

V souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném
znění, „Krajský úřad zpracovává a každé dva roky upřesňuje a zveřejňuje dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ve svém správním obvodu“ a
„upřesněný dlouhodobý záměr v každém lichém roce, schválený zastupitelstvem kraje,
zasílá orgán kraje v přenesené působnosti do 31. března ministerstvu“. S ohledem na
nutnost naplnění výše uvedeného zákona, budou práce na dlouhodobém záměru zahájeny
v roce 2004 tak, aby do 31. března 2005 byl tento koncepční materiál odeslán na
ministerstvo.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem
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KONCEPCE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
1. Zpracování studie optimalizace železniční dopravy ve vazbě na
autobusovou dopravu v okrese Prostějov

ORJ - 12

440 tis.Kč

Optimalizace železniční dopravy ve vazbě na autobusovou dopravu v okrese Prostějov rozporacování závěrů "Studie dopravní obslužnosti ve vazbě na IDS". V minulosti došlo k
roztříštěnosti dopravního trhu v rýmci veřejné linkové dopravy mezi velký objem menších
dopravů. V současné době je v území okresu Prostějov nutné provést optimalizaci vedení
autobusových linek - zlepšení dopravní obslužnosti a zajistit její provázanost s železniční
dopravou (vyrušení souběhů, nové trasování). Sladit vazby na krajské mfěsto (původně byl
okres Prostějov sprádově vázán na Jihomoravský kraj).
Bez uvedeného podkladu by bylo zavedení IDS v okrese Prostějov velice finančně riskantní.
2. Zpracování studie optimalizace území s regionálními tratěmi
včetně návrhu úprav jízdních řádů
486 tis.Kč
Optimalizace území s regionálními tratěmi včetně návrhu úprav jízdních řádů - rozpracování
závěrů "Studie dopravní obslužnosti ve vazbě na IDS"
skládá se z:
- území Javorníku a Vidnavy
49 tis.Kč
- území Mikulovic a Zlatých Hor
49 tis.Kč
- území Hanušovic a Starého Města
61 tis.Kč
- území mezi Šumperkem a Zábřehem
67 tis.Kč
- území mezi Hranicemi a Hustopečemi nad Bečvou
61 tis.Kč
- území mezi Kojetínem a Přerovem
64 tis.Kč
- území Šternberka a Uničova
63 tis.Kč
- vazba Olomouc - Senice - Litovel - Červenka
72 tis.Kč

Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem
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