Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č.J.: KUOK 57441/2021
Sp. Zn.: KÚOK/41064/2020/OŽPZ/7149
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová
Tel.: 585 508 624
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz

V Olomouci dne 14. 6. 2021

Dle rozdělovníku

Počet listů: 6
Počet příloh: 6

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Identifikační údaje:
Název:
„Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 2027 - II“
Umístění:

území Olomoucké aglomerace

Předkladatel:

statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Charakter koncepce:
Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 2027 - II (dále také
jako „ITI OA“) je strategický dokument, který analyzuje vymezené území, popisuje jeho
konkrétní problémy a potřeby a s přihlédnutím na ně stanovuje cíle a opatření, které budou
naplněny realizací vzájemně provázaných (integrovaných) projektů, které mohou být
v budoucnu spolufinancovány ze strany poskytovatelů dotací ať již národních či
evropských. Prostřednictvím nástroje ITI OA bude možné využít financování intervencí
z vybraných specifických cílů operačních programů pro programové období 2021 - 2027.
Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021 – 2027 - II je novou koncepcí, která
navazuje na původní a doposud platnou Integrovanou strategii rozvoje území Olomoucké
aglomerace (pro období 2014 - 2020), která je obdobného charakteru a směřovala
k využití integrovaných nástrojů v území Olomoucké aglomerace.
Územím dopadu vyčleněným pro realizaci koncepce je území Olomoucké aglomerace.
Olomoucká aglomerace je dlouhodobě utvářena v zázemí tří velkých středomoravských

měst. Dominantní postavení má Olomouc, která je doplněna dalšími dvěma statutárními
městy Prostějovem a Přerovem. Do území Olomoucké aglomerace je celkem zahrnuto
174 obcí.
Koncepce bude mít tuto strukturu:
 Popis území Olomoucké aglomerace


Analytická část
o
Analýza problémů a potřeb
o
Analýza stakeholderů



Návrhová část
o
Vize
o
Strategické a specifické cíle a opatření

Průběh zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“ či „příslušný úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení
§ 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) obdržel dne
17. 5. 2021 kompletní oznámení koncepce „Integrovaná strategie ITI Olomoucké
aglomerace pro období 2021 – 2027 - II“.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 19. 5. 2021 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední
desce Olomouckého kraje na www.olkraj.cz (ve složce úřední deska, životní prostředí
a zemědělství - posuzování vlivů EIA - SEA).
Informace a oznámení koncepce byly rovněž zveřejněny v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce) pod kódem koncepce OLK026K
a byly zaslány dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních
deskách. Informace a oznámení koncepce byly zaslány také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad obdržel vyjádření k oznámení koncepce v zákonné lhůtě celkem od
6 subjektů, přičemž vyjádření byla bez zásadních připomínek. Požadavek na aplikaci
procesu SEA nebyl vznesen v žádném z doručených vyjádření. Ze strany veřejnosti ani
dotčené veřejnosti nebylo doručeno žádné vyjádření. Připomínky týkající se obsahu
a rozsahu posouzení byly použity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího
řízení. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení koncepce uplynula dne 8. 6. 2021.
V uvedené lhůtě krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:
- Oddělení ochrany přírody, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a lesního
hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého
kraje;
- Olomouckého kraje – podáním ze dne 1. 6. 2021, č.j.: KUOK 55855/2021;
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- Městského úřadu Šternberk, Odboru životního prostředí – podáním ze dne 1. 6. 2021,
č.j.: MEST 62646/2021;
- Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého podáním ze dne 1. 6. 2021, č.j.: SBS 20035/2021/OBÚ-05/2;
- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) – podáním
ze dne 2. 6. 2021, č.j.: KHSOC/28530/2021/OC/HOK;
- České inspekce životního prostředí (ČIŽP) – podáním ze dne 7. 6. 2021, č.j.:
ČIŽP/48/2021/2977;
- Statutárního
města
Přerova
–
podáním
ze
dne
7. 6. 2021,
č.j.:
MMPr/109325/2021/STAV/ZP/Ča.
Souhrnné vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(zestručněno)
-

Oddělení lesnictví, oddělení vodního hospodářství, orgán ochrany ovzduší,
orgán odpadového hospodářství – bez připomínek.

-

Orgán ochrany přírody

Stanovisko s vyloučením významného vlivu předmětné koncepce na lokality soustavy
Natura 2000 bylo vydáno samostatně pod č.j. KUOK 23573/2021 ze dne 19. 2. 2021.
Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody krajského úřadu
nejsou předmětnou koncepcí negativně dotčeny.
Odůvodnění: Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, nevyplývá negativní
dotčení zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, které jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu, a to vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o strategický dokument. Je zřejmé, že jednotlivé konkrétní
záměry vycházející z předmětné strategie musí projít běžným legislativním postupem
s případným dotčením zájmů chráněných výše uvedeným zákonem.
- Orgán ochrany ZPF
Vzhledem k obecnému charakteru předložené koncepce nelze konkrétně predikovat
a hodnotit dopady na zemědělský půdní fond v rámci ČR.
Olomoucký kraj
Koncepce není v rozporu s územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje –
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací, ani se
základním strategickým dokumentem kraje – Strategií rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje.
Závěr: Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí (zestručněno)
Bez připomínek.

3

Závěr: Městský úřad Šternberk nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Nemá připomínky. Upozorňuje, že je při posuzování předmětné problematiky nezbytné
přijmout taková strategická rozvojová řešení, která jsou z hlediska zabezpečení ochrany
a využití nerostného bohatství nejvýhodnější.
Závěr: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
KHS Olomouc (zestručněno)
Orgán ochrany veřejného zdraví nemá zásadní připomínky.
Závěr: KHS nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
ČIŽP
Po prostudování předložených podkladů ČIŽP pouze upozorňuje, že v kapitole C.3.5.5
„Citlivé a zranitelné oblasti“ je uvedeno, že přípustné znečištění odpadních vod je
stanoveno na základě NV č. 61/2003 Sb. K tomuto ČIŽP uvádí, že toto nařízení již není
platné, v současné době je platné NV č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Závěr: ČIŽP nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Statutární město Přerov
Bez připomínek.
Závěr: Statutární město Přerov nepožaduje tento záměr dále posuzovat podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení jsou k nahlédnutí na
krajském
úřadě
nebo
v Informačním
systému
SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), pod kódem koncepce OLK026K.
Závěr:
Krajský úřad, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě zjišťovacího
řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí stanovil, že koncepce „Integrovaná strategie ITI
Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 2027 - II“
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nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posouzena podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:
„Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 2027 – II“ je
koncepcí, naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 tohoto zákona provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce může mít významný vliv na životní prostředí
a zda bude posouzena podle tohoto zákona.
Příslušný úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě
zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona,
s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění koncepce, vyjádření dotčených správních
úřadů a dotčených územních samosprávných celků.
Krajský úřad dále ve smyslu ust. § 10d odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí uvádí důvody, pro které není posouzení podle tohoto zákona požadováno:
Dotčené správní úřady na úseku ochrany životního prostředí a územní samosprávné
celky, které se k předloženému oznámení koncepce vyjádřily v rámci zjišťovacího řízení,
nevznesly takovou připomínku, která by vyžadovala posouzení ve smyslu zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ze strany veřejnosti ani dotčené veřejnosti nebylo doručeno žádné vyjádření.
Předloženou koncepcí je dotčeno území tvořené územním obvodem několika obcí, tzv.
území Olomoucké aglomerace.
Nepředpokládají se vlivy přesahující hranice České republiky.
Koncepce není řešena variantně.
Na základě koncepce budou zpracovávány konkrétní projekty, naplňující stanovenou vizi,
cíle a opatření. Část uvažovaných opatření je administrativního, organizačního či
marketingového charakteru. Tato opatření jsou různého charakteru vzhledem k jejich
umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, bez významnějšího územního
průmětu. Pouze některá opatření mají konkrétnější územní průmět, např. uvedené silniční
komunikace a cyklostezky, jež jsou již částečně připraveny a mají oporu v územních
plánech měst a obcí, přičemž jejich umístění z nich bude vycházet.
Nepředpokládají se zcela nové infrastrukturní záměry většího rozsahu. Konkrétní
parametry uvedených opatření, resp. záměrů, nejsou v koncepci specifikovány, budou
řešeny v dalších fázích přípravy projektů. Z toho vyplývá, že i jejich provozní podmínky,
vstupy/výstupy (vč. požadavků na přírodní zdroje) a environmentální efekty nelze v rámci
koncepce podrobně vyhodnotit. Budou předmětem řešení v navazujících fázích přípravy
konkrétních záměrů a případně i v rámci procesu EIA (pokud budou spadat do režimu
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Jedná se např. o silniční komunikace,
případně uvedené objekty vědeckotechnického výzkumu a vývoje.
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Koncepce navrhuje opatření, která naplňují tyto strategické cíle: Inteligentní a inovativní
ekonomika; Vzdělanější, zaměstnanější a inkluzivní společnost; Kvalitní prostředí pro život
a návštěvu; Udržitelná a bezpečná mobilita. Opatření si kladou za cíl přispět ke zlepšení
životního prostředí ve městech a zároveň dospět k modernizaci, digitalizaci uvedených
infrastruktur, služeb a systémů.
Předkládaná koncepce zohledňuje strategické a koncepční dokumenty na evropské,
národní a krajské úrovni, přičemž největší vazba je mezi dokumenty na krajské úrovni. Lze
předpokládat, že tyto a další koncepce s větší vazbou se budou vzájemně doplňovat, tj.
budou provázány. Jejich působení tak bude synergické – např. v oblasti dopravní
infrastruktury a kvality životního prostředí bude koncepce vycházet z platné Strategie
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a zpětně může, pokud se tato potřeba
objeví, u této koncepce podněcovat změny při její budoucí aktualizaci. Hlavní dokumenty
a strategie, které mají vazbu na posuzovanou koncepci, byly posouzeny dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Realizací koncepce jako celku dojde k příznivému vlivu na stav životního prostředí
a veřejné zdraví na území Olomoucké aglomerace. Zaměření koncepce směřuje k řešení
identifikovaných problémů v území aglomerace v oblasti životního prostředí a využívá tak
příležitosti, které připravované operační programy pro nadcházející programové období
nabízejí ke zlepšení stavu životního prostředí. K využití těchto příležitostí směřují
především opatření uvedená ve strategických cílech 3. Kvalitní prostředí pro život
a návštěvu a 4. Udržitelná a bezpečná mobilita.
U některých opatření a záměrů lze očekávat mírné negativní vlivy. Jedná se např.
o dopravní záměry a jejich vliv na zábor ZPF velmi omezeného rozsahu, např. při realizaci
cyklostezek nebo střetů cyklostezek s přírodně hodnotnými lokalitami (VKP, ÚSES).
Koncepce dále počítá s rozvojem a výstavbou vědeckotechnických parků,
podnikatelských, výzkumných a vývojových center bez uvedení lokalizace. Tyto projekty
budou předmětem řešení v navazujících fázích přípravy konkrétních záměrů a případně
i v rámci procesu EIA (pokud budou spadat do režimu zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí).
V rámci Podpory podnikání a investic počítá koncepce s revitalizací brownfields
a energetickými úsporami. V rámci Kvalitního životního prostředí počítá se snižováním
energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, zvyšováním využití
obnovitelných zdrojů energie, dále s podporou přizpůsobení se změnám klimatu, podporou
udržitelného hospodaření s vodou, s efektivnějším nakládáním srážkové vody ve městech
a s podporou přechodu k oběhovému hospodářství. Specifický cíl zajištění Kvalitního
veřejného prostoru zahrnuje opatření, které se zaměřuje na zelený veřejný prostor, tj.
revitalizaci veřejných prostranství. Specifický cíl Zlepšení udržitelné mobility koncepce se
zabývá rekonstrukcemi a modernizacemi silnic na vybrané regionální a silniční síti,
podporou nemotorové dopravy, ekologizací vozového parku MHD a snižováním
energetické náročnosti, dále pak výstavbou a již zmíněnými rekonstrukcemi cyklistické
infrastruktury.
S ohledem na tyto mírné vlivy není předpokládána kumulace negativních vlivů. Při
vhodném návrhu aktivit, dodržení územních plánů, odpovídajícím posouzením vlivů na
životní prostředí a realizaci odpovídajících opatření nelze očekávat významné riziko
kumulace negativních vlivů. Naopak lze předpokládat, že realizace této koncepce bude
přispívat ke kumulaci pozitivních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, např. se
záměry v oblasti udržitelných forem dopravy.
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Realizace koncepce předpokládá pozitivní vlivy na zvýšení stability krajiny, retenční
schopnosti území, na zlepšení stavu půdy, lesů, zvýšení biologické rozmanitosti a na stav
ovzduší.
Do zájmového území Olomoucké aglomerace nebo jeho bezprostřední blízkosti zasahují
2 ptačí oblasti (dále jen „PO“) a 24 evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“). Na
území Olomoucké aglomerace zasahuje chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví.
Orgán ochrany přírody (krajský úřad) učinil závěr, že uvedená koncepce vzhledem k její
obecnosti nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost
a předměty ochrany EVL a PO ve správní oblasti Krajského úřadu Olomouckého kraje ve
svém stanovisku pod č.j.: KUOK 23573/2021 ze dne 19. 2. 2021.
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Řada opatření nebude mít územní
průmět a bude zcela bez vlivu na soustavu Natura 2000. Územní průmět (a potenciální
vlivy) lze předpokládat u cílů zaměřených na oblasti dopravní a technické infrastruktury,
životní prostředí a cestovní ruch. Z oznámení koncepce vyplývá, že u některých
tematických oblastí a předpokládaných opatření nelze předpokládat žádné negativní vlivy
na lokality soustavy Natura 2000. Případné střety (např. v případě cyklodopravy nebo
u opatření v krajině) jsou minimální, s nízkým rizikem pro lokality soustavy Natura 2000
a efektivně řešitelné primárně vhodnou lokalizací konkrétních projektů. Navazující projekty
s územním průmětem musí být v souladu s územním plánem, kdy již při vymezování
návrhových ploch jsou vlivy na soustavu Natura 2000 minimalizovány.
Orgán ochrany přírody (Újezdní úřad Libavá) vyloučil významný vliv koncepce na EVL
Libavá a PO Libavá, protože se jich přímo nedotýká.
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Koncepce respektuje požadavky
vyplývající z vlivu na území evropsky významné lokality Libavá (CZ 0714133), přírodní
rezervace Smolenské Luka (EKÚ 1639) a PO Libavá (CZ0711019).
Orgán ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí) vyloučil významný vliv koncepce
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL či PO, které se nachází v územní
působnosti na pozemcích důležitých pro obranu státu, tj. EVL Libavá (CZ 0714133) , EVL
Velká Střelná – štoly (CZ0713526) a PO Libavá (CZ0711019) ve svém stanovisku pod č.j.:
MZP/2021/570/107 ze dne 3. 5. 2021.
Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Žadatelem předložené podklady
i charakter koncepce z hlediska veřejného zájmu na ochraně soustavy Natura 2000
zabezpečovaného ministerstvem na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů
důležitých pro obranu státu (mimo vojenské újezdy) tedy disponují poměrně velkou
obecností a neurčitostí. Nicméně s ohledem na její převážně analytický a koordinační
charakter ohledně strategií a politik ve vztahu k fungování a provázanosti národních
a evropských fondů, na jejichž základě až teprve budou koncipovány efektivnější způsoby
jejich využívání a koordinace v různých společenských a hospodářských oblastech, tak
fakticky nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL Libavá, EVL Velká Střelná – štoly
ani PO Libavá.
Rovněž orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální
pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví) vyloučil významný vliv na
příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost EVL a PO ve svém stanovisku pod čj.:
00405/OM/21 ze dne 30. 3. 2021.
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Odůvodnění příslušného orgánu ochrany přírody: Předpokládá se, že v rámci
integrovaných nástrojů budou podporovány projekty, které jsou již částečně připraveny
a mají, v případě projektů s územním průmětem, oporu v územních plánech měst a obcí.
Nepředpokládají se zcela nové infrastrukturní záměry většího rozsahu. Tematické oblasti
Podpora zaměstnanosti a vzdělávání, Rozvoj sociálních služeb a Ochrana a využití
kulturních památek už z povahy věci nejsou ve střetu se stavem území soustavy Natura
2000. U dalších oblastí, u nichž konkrétní opatření naplňující stanovené cíle mohou mít
potenciál mít vliv na lokality soustavy Natura 2000, budou tyto záměry podléhat
standardním schvalovacím procesům. Projekty s územním průmětem musí být rovněž
v souladu s územními plány a v takovém případě je možný vliv na soustavu Natura 2000
minimalizován již při vymezování návrhových ploch.
Vzhledem k tomu, že všechny dotčené orgány ochrany přírody ve své územní
působnosti vyloučily významný vliv na EVL a PO, předložená koncepce tedy nemá
významný negativní vliv na soustavu Natura 2000.
Krajský úřad upozorňuje, že konkrétní projekty vycházející z tohoto koncepčního materiálu
musí být posuzovány samostatně v souladu s ustanovením §§ 45h a 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Na úrovni koncepce tak lze uvést, že ze zjišťovacího řízení nevyplývají žádné potenciálně
významné vlivy a že většina uvažovaných opatření má příznivý vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví, a to zejména v oblastech, která jsou v dotčeném území problematická.
Na základě výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které
není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by
odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy
podle zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na své
úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je v souladu s tímto
ustanovením žádáme o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení.
Vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: m.zeidlerova@olkraj.cz.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetu na adrese Krajského úřadu
Olomouckého kraje na www.olkraj.cz, ve složce úřední deska, životní prostředí
a zemědělství – posuzování vlivů EIA - SEA a v Informačním systému SEA na
internetových stránkách CENIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod
kódem koncepce OLK026K.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová
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