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VYJÁDŘENÍ 
 
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán zasílá v souladu s ust. § 6 

odst. 6 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 také „zákon"), vyjádření k oznámení záměru, který dne 9.8.2022 podal 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IČO 60609460, 

Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

(dále jen "žadatel"), ve věci oznámení koncepce  

"Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023-2030“ 

(dále jen "záměr"), a po zjištění požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle 

ustanovení § 136 a § 154 správního řádu toto 

v y j á d ř e n í 

pro úseky, které jako dotčený orgán hájí: 

1. Ochrana přírody a krajiny 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá 

připomínky.  

2.  Ochrana ovzduší 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákon., jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.  

3.  Odpadové hospodářství 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146  zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.  

4.  Ochrana lesa 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.  
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5.  Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k 

záměru nemá připomínky.  

6.  Ochrana vod 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru 

nemá připomínky.  

 

Odůvodnění: 

Dotčený orgán obdržel dne 9.8.2022 žádost o vyjádření k uvedenému záměru. 

Popis záměru: Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030" je 

střednědobý strategický dokument Olomouckého kraje, který definuje základní strategické a specifické 

oblasti opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn na území Olomouckého kraje a doporučuje 

opatření a aktivity v jednotlivých oblastech tak, aby Olomoucký kraj prosperoval jako celek. Strategie je 

tvořena pro období do roku 2030. Strategie je členěna do třech hlavních částí: Analýza zranitelnosti, 

Návrhová a Implementační část. Oznámení koncepce tedy vychází z aktuálního znění koncepce a hodnotí 

tyto uvedené části. 

Podklady pro vydání vyjádření: Předložená dokumentace záměru. 

Dotčený orgán záměr posoudil, zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů 

chráněných podle zvláštních právních předpisů a vydal toto vyjádření. 

 

Závěr:  
Koncepci nepožadujeme dále posoudit podle citovaného zákona. Dotčený orgán záměr posoudil, 

zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních 

předpisů a vydal toto vyjádření. 
 

 

 

[otisk razítka] 

Ing. Martina Cetkovská v.r. 

vedoucí odboru životního prostředí 

  

 

 

 

Obdrží: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova č.p. 
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