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Šternberk 22.08.2022 

 

Oprávněná úřední osoba 

pro vyřízení: 

Eva Lorencová, referentka odboru životního prostředí 

tel.: 585086571, e-mail: lorencova@sternberk.cz 

Oprávněná úřední osoba 

pro podepisování: 

Mgr. Jarmila Martinátová, vedoucí odboru životního prostředí 

tel.: 585086572, e-mail: martinatova@sternberk.cz 

 
SDĚLENÍ 

 

K oznámení koncepce: Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro 
období 2023–2030 

 
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, obdržel dne 09.08.2022 žádost Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 00 
Olomouc o vyjádření ve věci Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro 
období 2023 - 2030. Předkladatelem koncepce je Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 
00 Olomouc, IČ:60609460. Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 
2023-2030 je zpracovávána Společností „UP – Atregia“; tvořené Univerzitou Palackého v Olomouci a 
společností Atregia s.r.o.   
 
Toto sdělení není rozhodnutím ve správním řízení, nenahrazuje povolení ani souhlas dle 
zvláštních zákonů a neslouží jako podklad pro rozhodování jiného správního orgánu.  
 
Sdělení z hlediska nakládání s odpady: 
(Mgr. Eva Schreierová, tel. 585 086 573)  
 

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán odpadového 
hospodářství podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“), 
žadateli sděluje, že předkládaná koncepce Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu 
klimatu pro období 2023–2030 je v souladu se zájmy, které vyplývají ze zákona, zejména se 
zaměřuje na optimalizaci odpadového hospodářství a největší problém v odpadovém 
hospodářství kraje, tzn. problematiku směsných komunálních odpadů.  
 

Sdělení orgánu ochrany ovzduší:  
(Mgr. Eva Schreierová, tel. 585 086 573)  
 

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany 
ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám po posouzení sděluje, že předkládaná koncepce 
Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023–2030 a navržené 
postupy jsou v souladu se zájmy ochrany ovzduší. 
Koncepce detekuje hlavní problémy týkající se ovzduší, kdy největším problémem jsou tuhé 
znečišťující látky spojené s lokálním vytápěním domácností.  
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Sdělení orgánu ochrany přírody:  
(Mgr. Eva Schreierová, tel. 585 086 573)  
 

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 
odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení sděluje, že předkládaná koncepce 
Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023–2030 a navržené 
postupy jsou v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o koncepční dokument, 
který popisuje a vyhodnocuje hlavní rizika pro Olomoucký kraj, z nichž budou navrhovány 
postupy, jak těmto rizikům předcházet.  
 

Sdělení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):  
(Pavla Karásková, tel. 585 086 568) 
 
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ZPF ve smyslu 
ustanovení § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění (dále jen 
zákon) sděluje, že předkládaná koncepce Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu 
klimatu pro období 2023–2030 je v souladu se zájmy ochrany ZPF danými zákonem. 
 

Sdělení vodoprávního úřadu:  

(Pavla Karásková, tel. 585 086 568) 

 
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) Vám sděluje, že předkládaná koncepce 
Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023–2030 je v souladu se 
zájmy chráněnými vodním zákonem. 
 

 

Sdělení orgánu státní správy lesů  
(Ing. Miroslav Kluka, tel. 585 086 563)  
 
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní 
správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 
předpisů, Vám sděluje, že uvedeným záměrem budou dotčeny zájmy ochrany lesa. Očekávané 
dopady změny klimatu na lesní hospodářství v Olomouckém kraji by měly být předmětem 
vyhodnocení a posouzení uvedené koncepce: „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu 
klimatu pro období 2023–2030“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jarmila Martinátová v.r.                                   
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Obdrží: 

1) Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
Jeremenkova 40a, Olomouc 

2) Spis 
 

 




