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PŮSOBNOSTI
(dle kompetenčního
zákona)

Strategická mapa Olomouckého kraje
Regionální
rozvoj
VaVaI

Vzdělávání

Sociální oblast

Zdravotnictví

Doprava,
technická
infrastruktura

Kultura,
cestovní ruch

Životní prostředí,
zemědělství

Územní
plánování

Zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách

Zákon č.
183/2006 Sb.,
o územním
plánování
a stavebním
řádu

Ostatní

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

ZÁKONY vyžadující vznik strategie

Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 1303/2013
Zákon č.
248/2000 Sb.,
o podpoře
regionálního
rozvoje

Zákon č.
115/2001 Sb., o
podpoře sportu

Zákon č.379/2005 Sb.,
o návykových látkách

Zákon č.
406/2000 Sb.,
o hospodaření
energií

Zákon č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší

Zákon č.
258/2000
Sb., o ochraně
veřejného zdraví

Zákon č.
561/2004 Sb.
školský zákon

Zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace
o ŽP
Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a
krajiny

Zákon č.
194/2010 Sb.,
o veřejných
službách
v přepravě
cestujících

Zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech
a kanalizacích

Zákon č. 222/1999
Sb., o zajišťování
obrany České
republiky
Zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně
veřejného
zdraví
Zákon č. 240/2000
Sb., krizový zákon
Zákon č. 239/2000
Sb., o integrovaném
záchranném
systému

Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Územně analytické podklady OK (2015+)
Dlouhodobý
záměr vzdělávání
a rozvoje
vzdělávací
soustavy OK
(2016)

Krajská příloha k národní RIS 3
za OK (2014)
Regionální inovační
strategie OK (2011)
Aktualizace
Koncepce
rozvoje
tělovýchovy
a sportu v OK
pro 2014–2018

Střednědobý plán
rozvoje sociálních
služeb OK 2015–2017
Strategický protidrogový
plán OK 2015–2018

Krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro občany
se zdravotním
postižením (2016)

Strategie prevence
kriminality OK
2017–2021 [akt. 2008]

Koncept rozvoje
péče o osoby
s duševním
onemocněním
v OK

Akční plán
protihlukových
opatření silnic
pro hlavní pozemní
komunikace ve
vlastnictví OK 2016
Protihluková opatření
aglomerace Olomouc
2015
Plán dopravní
obslužnosti území
OK
Územní
energetická
koncepce OK
Koncepce
optimalizace
rozvoje silniční
sítě II. a III. třídy
OK do r. 2020
Koncepce rozvoje
cyklistické dopravy
OK 2017

Marketingová studie
cestovního ruchu OK
2014–2016
Koncepce rozvoje kultury
a památkové péče OK
pro období 2017–2020

Plán odpadového
hospodářství OK
2016–2025
Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací OK
2017–2027
Koncepce ochrany
přírody a krajiny
pro území OK
Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty OK
(2004)
Integrovaný program
ke zlepšení kvality
ovzduší OK
Plány dílčích povodí
(2016–2021)
Povodňový plán OK

Krizový plán OK
Havarijní plán OK
Poplachový plán
Plán obrany kraje
Pandemický plán
kraje

