
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 353 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

 

č. j.  KK/1175/ZZ/21-29              V Karlových Varech dne: 6. 5. 2021
Vyřizuje: Mgr. Benešová / 571

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 koncepce: Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027

Předkladatel koncepce: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary, 
IČO: 70891168

Zpracovatel oznámení: RADDIT consulting s. r. o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín, 
IČO: 27811221

Návrhové období: 2021 - 2027

Vymezení dotčeného území: Karlovarský kraj

Charakter koncepce:
Posuzovaná koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027“ (dále také 
„PRKK 21+“) představuje střednědobý strategický dokument, který definuje základní 
specifické cíle rozvoje území Karlovarského kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich 
dosažení. Koncepce analyzuje současný stav a očekávaný vývoj územního obvodu kraje. Dále 
stanovuje cíle a priority rozvoje kraje a nástroje regionální politiky pro zajištění dynamického 
a vyváženého rozvoje. Analytická část koncepce hodnotí stav a vývoj kraje a identifikuje 
klíčová témata pro rozvojové priority. Strategická část se soustředí na popis prioritních oblastí, 
specifických cílů a opatření. Tato část je nyní ve fázi příprav a může se proto ještě změnit. 
Implementační část určuje jednotlivé kroky, které je potřeba pravidelně provádět tak, aby došlo 
k naplnění cílů koncepce uvedených ve strategické části. 

Průběh zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“), jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí obdržel dne 10. 3. 2021 oznámení koncepce „Program rozvoje 
Karlovarského kraje 2021 - 2027“, podané společností RADDIT consulting s. r. o., Fojtská 
574, 739 24 Krmelín. Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona 
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o posuzování vlivů na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních 
samosprávních celků (Karlovarský kraj dne 25. 3. 2021) a v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod 
kódem koncepce KVK014K). Současně se zveřejněním byla dotčeným orgánům a dotčeným 
územním samosprávným celkům rozeslána informace o oznámení a o zahájení zjišťovacího 
řízení č. j. KK/1175/ZZ/21-3 ze dne 24. 3. 2021 s žádostí o vyjádření k oznámení koncepce. 

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad obdržel vyjádření celkem od 11 subjektů, z nichž 4 vyjádření byla bez 
připomínek. Připomínky, které se týkají obsahu a rozsahu vyhodnocení, byly použity jako 
podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie došlých vyjádření jsou předány 
předkladateli koncepce k vypořádání jako přílohy tohoto závěru zjišťovacího řízení. 

Závěr:

Krajský úřad, na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že 

bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce

„Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027“ na životní prostředí a veřejné zdraví 
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027“ je předmětem posuzování 
vlivů koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, kdy současně orgány ochrany přírody nevyloučily významný vliv koncepce 
na evropsky významné lokality (dále také „EVL“) a ptačí oblasti (dále také „PO“). Proto bylo 
podle § 10d odst. 1 téhož zákona provedeno zjišťovací řízení, s cílem upřesnění rozsahu 
a obsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, přičemž 
požadavek na rozsah a obsah vyhodnocení je uveden níže.
Zjišťovací řízení bylo provedeno na základě obsahu oznámení koncepce a vyjádření 
obdržených k oznámení koncepce, a také dle kritérií, uvedených v příloze č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, pro zjišťovací řízení ve smyslu § 10d odst. 1 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, s následujícím zjištěním:
Oznámení koncepce obsahuje opatření, která mohou stanovit rámec pro budoucí povolení 
záměrů dle přílohy č. 1 zákona (např. opatření v oblasti dopravní infrastruktury, podpory 
podnikání, lázeňství, cestovního ruchu, životního prostředí apod.). Konkrétní charakter 
a kapacita záměrů pravděpodobně budou rámcově specifikovány a budou řešeny až v dalších 
fázích přípravy projektů.
Z hlediska rozsahu vlivů popsaných v oznámení koncepce se jedná o koncepci, jež může mít 
trvalé a nevratné vlivy na životní prostředí. Z hlediska důležitosti a zranitelnosti oblasti, která 
by mohla být zasažena, se jedná o koncepci, u níž Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, jako příslušný orgán ochrany 
přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny), ve svém stanovisku dle § 
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45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ze dne 3. 2. 2021, zn. SR/0031/SL/2021-2, 
nevyloučila významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. Ostatní příslušné orgány ochrany přírody a krajiny se 
vyjádřily takto: Krajský úřad Karlovarského kraje jako příslušný orgán dle ustanovení § 77a 
odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, ve svém stanovisku dle § 45i odst. 1 
tohoto zákona ze dne 1. 2. 2021, zn. KK/323/ZZ/21, vyloučil významný vliv záměru na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán dle ustanovení § 79a odst. 3 
písm. v) zákona o ochraně přírody a krajiny, ve svém stanovisku dle § 45i odst. 1 tohoto 
zákona, ze dne 29. 1. 2021, zn. MZP/2021/530/42, vyloučilo významný vliv záměru 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Újezdní úřad Hradiště jako příslušný orgán dle ustanovení § 78a odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, ve svém stanovisku dle § 45i odst. 1 tohoto zákona, ze dne 
2. 3. 2021, zn. MO/64060/2021-1513, vyloučil významný vliv záměru na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Krajský úřad dle § 10d odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje 
následující:

a) Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bude zpracované zejména dle § 2, 
10b a přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to příslušnou 
autorizovanou osobou dle § 19 citovaného zákona. Variantní řešení koncepce není 
nutně požadováno.

b) Předkladatel, respektive posuzovatel koncepce, musí v koncepci a ve vyhodnocení 
jejích vlivů na životní prostředí zohlednit došlé relevantní připomínky uvedené 
v přiložených vyjádřeních dotčených subjektů. Součástí vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí bude tedy i souhrnné vypořádání došlých vyjádření. 

c) Vyhodnocení musí být zaměřeno zejména na níže uvedené aspekty plynoucí 
ze zjišťovacího řízení a z porovnání oznámení s kritérii zjišťovacího řízení:

 V případě, že budou v koncepci uvedeny a lokalizovány konkrétní záměry, 
vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně 
synergických a kumulativních vlivů.

 Vyhodnotit, do jaké míry je předložená koncepce v souladu s relevantními 
celostátními koncepcemi (např. Strategický rámec Česká republika 2030, Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2021 - 2030, Program rozvoje venkova, Státní politika 
životního prostředí ČR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 - 2025, 
Politika ochrany klimatu ČR (2017), Dopravní politika České republiky pro období 
2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 atd.).

 Vyhodnotit, do jaké míry je předložená koncepce v souladu s relevantními 
krajskými koncepcemi (aktuální Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, 
Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severozápad – CZ04, Územní 
energetická koncepce Karlovarského kraje - aktualizace 2017 - 2042, Strategie 
ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje, Plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací Karlovarského kraje, Plán odpadového hospodářství Karlovarského 
kraje, Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje na období 2016 - 
2025, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Karlovarského 
kraje atd.).
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 Vyhodnotit vlivy opatření ze všech prioritních oblastí, kterými se koncepce zabývá, 
nejen z oblasti životního prostředí, jak bylo naznačeno v oznámení koncepce.

 Vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví, a to se zaměřením především na problematiku 
hluku a ovzduší u záměrů těžby apod. 

 Vyhodnotit vlivy navrhovaných cílů a opatření na kvalitu ovzduší. V případě 
zjištění negativních vlivů navrhnout taková opatření, aby byly tyto negativní 
dopady minimalizovány a aby byly vytvořeny podmínky pro zlepšování kvality 
ovzduší.

 Vyhodnotit vlivy z hlediska hlukové zátěže, a to především v nejvíce postižených 
lokalitách, dále s ohledem na poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v kraji.

 Vyhodnotit vliv PRKK 21+ na zemědělský půdní fond, zda a jak jsou v koncepci 
zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem 
na zábory kvalitní zemědělské půdy, a do jaké míry koncepce vytváří podmínky 
pro omezení záboru půdy ve volné krajině a pro přednostní využívání brownfields.

 Vyhodnotit vliv PRKK 21+ z hlediska obecné ochrany přírody a krajiny, zejména 
vlivy na významné krajinné prvky,  územní systém ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“) a zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“).

 V případě identifikace možných negativních vlivů provádění koncepce na ZCHÚ 
a lokality soustavy Natura 2000, na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 
biodiverzitu, významné krajinné prvky, ÚSES, či další ekologické funkce krajiny, 
navrhnout ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí opatření k předcházení, 
vyloučení, snížení či kompenzaci těchto vlivů.

 S ohledem na nevyloučení významného vlivu koncepce na území EVL nebo PO, 
podléhá tato koncepce hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zpracované autorizovanou osobou dle tohoto zákona. V hodnocení bude uveden 
jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude mít 
významný negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
ávěry z hodnocení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a případná 
zmírňující opatření z něj vycházející musí být reflektovány v závěrech 
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

 Vyhodnotit problematiku invazivních druhů rostlin ve snaze zachování původních 
druhů rostlin, navrhnout případná opatření, která budou zahrnuta do koncepce.

 Vyhodnotit vlivy koncepce z hlediska ochrany přírody a krajiny v důsledku zvýšení 
využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie v daných lokalitách. 

 Vyhodnotit možné vlivy PRKK 21+ na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně 
jejich ochranných pásem, zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání 
lesních porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně 
v krajině. 

 Vyhodnotit vlivy v koncepci uvedených návrhů ve vztahu k ochraně podzemních 
a povrchových vod, ve vztahu k využití těchto vod a nakládání s nimi, ve vztahu 
k evidovaným starým ekologickým zátěžím v kraji apod.

 Ve vyhodnocení neuvádět informace, že 100 % obyvatel Karlovarského kraje je 
napojeno na veřejnou kanalizační a vodovodní síť. Takové údaje, které jsou uvedeny 
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v oznámení koncepce, jsou nepřesné. Informace jsou převzaty z publikací 
vydávaných na státní úrovni a vycházejí z údajů Českého statistického úřadu (dále 
jen „ČSÚ“). Dle vyjádření ČSÚ, které krajský úřad neformálně obdržel, jsou 
publikované hodnoty výsledkem každoročního statistického šetření – tzv. roční 
výkaz o vodovodech a kanalizacích. Šetření probíhá formou obesílání 
profesionálních provozovatelů a výběrových souborů obcí podle předem 
stanovených kritérií. Nejsou tedy obesílány všechny obce. Následně se provádí 
dopočet na Českou republiku a úroveň krajů. Veškeré publikované údaje jsou proto 
výsledkem matematického modelování na základě vykázaných dat. Nezohledňují 
tedy přesný, resp. skutečný stav v připojení obyvatel na veřejnou kanalizaci 
a veřejný vodovod v Karlovarském kraji tak, jak je vodoprávním úřadům známo 
z jejich úřední praxe. V koncepci PRKK 21+ nebude graf a tabulky ze zmíněného 
statistického šetření Českého statistického úřadu již uváděny. 

 Vyhodnotit, jaký vliv má PRKK 21+ na památkovou hodnotu území chráněnou dle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění všech předpisů a dochované 
kulturní dědictví (jak architektonické, tak i archeologické).  

Návrh koncepce spolu s vyhodnocením musí být krajskému úřadu s ohledem na počet 
dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků a s ohledem na existenci 
Informačního systému SEA předán v počtu 2 vyhotovení tištěné verze a 1 vyhotovení 
elektronické verze. 
Předkladatel koncepce je povinen zajistit posuzovatele a informovat o tom krajský úřad 
nejpozději s předáním návrhu koncepce - § 10e odst. 1 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, jejíž dotčené území je tvořeno územním obvodem 
celého Karlovarského kraje, jeden z příslušných orgánů ochrany přírody ve svých stanoviscích 
dle § 45i odst. zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (lokality 
soustavy Natura 2000) a zároveň s přihlédnutím k tomu, že charakter koncepce a aktuální fáze 
jejího zpracování nevylučuje stanovení rámce pro budoucí povolení záměrů uvedených 
v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se jedná o koncepci, která 
naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Koncepce tohoto charakteru 
podléhá posuzování dle citovaného zákona vždy.

Závěr zjišťovacího řízení, resp. požadavky na vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, 
vychází zejména z vyjádření obdržených v rámci provedeného zjišťovacího řízení k oznámení 
koncepce a z vyhodnocení kritérií pro zjišťovací řízení (příloha č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí – zejména kritéria č. 1.b., 1.d., 1.f., 2.b., 2.f. apod.).
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Shrnutí vyjádření a připomínek obdržených k oznámení záměru:
Krajský úřad v průběhu zjišťovacího řízení obdržel následující vyjádření k oznámení 
koncepce:

1. Obec Děpoltovice, č. j. 0157/2021/DEP, ze dne 30. 3. 2021
2. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje dále jen „KHS“), 

č. j. KHSKV/3021/2021/HOK/Nov-S10, ze dne 31. 3. 2021
3. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí (dále jen „MěÚ Cheb“), 

č. j. MUCH21850/2018, ze dne 7. 4. 2021
4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen 

„ČIŽP“), č. j. ČIŽP/44/2021/3022, ze dne 7. 4. 2021
5. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Sokolov“), 

č. j. MUSO/27822/OŽP/JAMU. Z dne 14. 4. 2021
6. Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ostrov“), 

č. j. ŽP/15737/21, ze dne 14. 4. 2021
7. Karlovarský kraj (dále jen „KK“), ze dne 15. 4. 2021
8. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

KÚKK“), č. j. KK/1175/ZZ/21-26, ze dne 15. 4. 2021
9. Obec Jenišov, č. j. 332/21, ze dne 15. 4. 2021
10. Město Bochov, č. j. MUBO/1115/2021, ze dne 15. 4. 2021
11. Pan Dušan Valenta

Zásadní připomínky z obdržených vyjádření lze shrnout takto:

KHS, KÚKK, MěÚ Sokolov a MěÚ Ostrov nemají k oznámení koncepce připomínky.  

ČIŽP z hlediska ochrany lesa zdůrazňuje, že při realizace přesně definovaného opatření 
či záměru je nutné vzít v potaz existující platnou legislativu týkající se hospodaření v lesích.

Pan Dušan Valenta upozorňuje na předimenzované územní plány obcí a uvádí, že rozvoj by 
měl mít především podobu rekonstrukce již existující zástavby v zastavěném území namísto 
výstavby nové. Dále upozorňuje na personálně i technicky nedostatečně vybavenou policii, 
která nezvládá hlídání dodržování pravidel některých skupin turistů. Pan Valenta dále 
zdůrazňuje nutnost zahájení debaty o možném vzniku chráněné krajinné oblasti v Krušných 
horách. 

KK požaduje vyhodnocení vlivů opatření ve všech prioritních oblastech, kterými se koncepce 
zabývá. 

Obec Jenišov upozorňuje na negativní vlivy těžby nerostným surovin v Karlovarském kraji, 
především kaolinu. Dále navrhuje, aby výstavby hal v kraji byly realizovány pouze 
v průmyslových zónách. Obec navrhuje přesunutí meteorologické stanice z Přebuzi 
do Karlových Varů.

Obec Děpoltovice také upozorňuje na negativní dopady těžby, a to konkrétně z kamenolomu 
v Děpoltovicích. Dále požadují vyhodnocení vlivů z hlediska napadení lesů kůrovcem. 

Město Bochov upozorňuje především na možné negativní vlivy větrných elektráren 
a vodních děl využívaných k výrobě elektrické energie. Město Bochov dále postrádá 
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upřesnění typu rizik, která by mohla být způsobena starými ekologickými zátěžemi 
v Karlovarském kraji. Je požadována bližší specifikace informací týkající se problematiky 
invazivních druhů rostlin a podpory charakteristiky venkovské zástavby.

MěÚ Cheb upozorňuje na nepřesnost tvrzení, že na kanalizační a vodovodní síť je napojeno 
100 % obyvatel Karlovarského kraje. 

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Došlá vyjádření (v příloze): - obdrží předkladatel, resp. jeho zplnomocněný zástupce

1. Obec Děpoltovice 
2. Obec Jenišov
3. Město Bochov
4. Karlovarský kraj
5. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
6. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí 
7. Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí 
8. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
9. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 
10. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 
11. Pan Dušan Valenta
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