KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

č. j. KK/3381/ZZ/21-25
Vyřizuje: Mgr. Benešová / 571

V Karlových Varech dne 16. 9. 2021

STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE
podle § 10g 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 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
IČO: 70891168, koordinátorem při zpracování koncepce je odbor
regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
RADDIT consulting, s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín,
IČO: 27811221, Mgr. Zdeněk Frélich, (držitel autorizace dle § 19
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a autorizace dle
§ 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů)
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000:
RADDIT consulting, s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín,
IČO: 27811221, Mgr. Zdeněk Frélich
Návrhové období:

2021-2027

Umístění:

území Karlovarského kraje

Charakter a rozsah koncepce:
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 (dále také jen „PRKK 21+” nebo „strategie“ či
„koncepce“) je střednědobý strategický dokument a vytyčuje směr a hlavní cíle Karlovarského
kraje na období 2021-2027. Strategie definuje základní strategické cíle rozvoje území a
formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. Dále je základním strategickým dokumentem,
o který se samospráva kraje opírá při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit
ucházejících se o podporu kraje. Je základním vodítkem samosprávy při usměrňování dalšího
rozvoje území kraje.
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tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
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Koncepce je zpracována v následujícím rozsahu:
1) Analytická část – Analytická část vznikla jako výstup první fáze plánovacího procesu.
Cílem socioekonomické analýzy bylo stručné zhodnocení stavu a vývoje kraje
a identifikace klíčových témat pro rozvojové priority kraje.
Analýza je sestavena na základě základních statistických údajů, které jsou doplněny
o základní popis, interpretace a klíčová zjištění či tvrzení, i s využitím koncepčních
sektorových dokumentů Karlovarského kraje a se vstupy zástupců odborů krajského
úřadu. Výstupy byly projednány a validovány v rámci odborných pracovních skupin
a s externími experty.
Analytická část obsahuje vedle stručného profilu Karlovarského kraje celkem 18 témat,
která se věnují stavu a vývoji v kraji v posledních letech. Každá kapitola je ukončena
shrnutím klíčových problémů a výzev. Klíčová zjištění jsou strukturována do formy
SWOT analýzy, která je stěžejním východiskem pro návrhovou část.
2) Návrhová část – Návrhová část stanovuje vizi Karlovarského kraje, na jejímž základě
jsou definovány globální cíle a prioritní oblasti. Ty jsou dále rozpracovány do struktury
specifických cílů, opatření a typových aktivit.
3) Implementační část - Implementační část určuje jednotlivé kroky, které je potřeba
pravidelně provádět, aby byl PRKK 21+ naplňován a aby mohlo být dosahováno cílů
stanovených ve strategické části.
Struktura implementační části, která představuje metodiku pro řízení PRKK 21+, je následující:
1. Organizační zajištění implementace, včetně nastavení rolí zapojených subjektů
2. Způsob naplňování PRKK 21+
3. Způsob hodnocení PRKK 21+
4. Harmonogram aktivit – popis ročního cyklu realizace jednotlivých aktivit
5. Řízení změn a způsob aktualizace PRKK 21+
6. Evaluace strategie.
Cíle koncepce:
Strategická vize pro Karlovarský kraj je formulována následovně: Karlovarský kraj, ekonomicky
prosperující a transformující se region, otevřený vůči evropským výzvám a impulzům,
poskytující svým obyvatelům prostor pro kvalitní život založený na atraktivních přírodních
podmínkách a sociálně vstřícném prostředí.
Strategie rovněž stanovuje tzv. globální cíle, které zdůrazňují provázanost, neoddělitelnost
a vzájemnou podmíněnost dílčích skupin problémů, kterým Karlovarský kraj čelí. Zároveň
zdůrazňují nutnost meziregionální kooperace, ale i postavení kraje na hranici Německa a jeho
silné vazby na okolní české i německé regiony.
Globální cíle PRKK 21+ jsou následující:
A. Růst ekonomické konkurenceschopnosti kraje
B. Růst atraktivity kraje pro jeho obyvatele, investory a návštěvníky
C. Intenzivnější přeshraniční a meziregionální vztahy
Koncepce navrhuje 8 prioritních oblastí v návaznosti na výše uvedené globální cíle:
- PO 1 - Hospodářsky prosperující a atraktivní region
- PO 2 - Lázeňství, cestovní ruch, kultura
- PO 3 - Vzdělávání a sport
- PO 4 - Sociální oblast a zdravotnictví
- PO 5 – Životní prostředí, zemědělství, energetika
- PO 6 - Doprava
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
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PO 7 - Správa, ochrana a rozvoj území
PO průřezová - Image regionu

Prioritní oblasti, které jsou v některých případech pro lepší přehlednost rozděleny do podoblastí,
jsou dále členěny do specifických cílů a ty do opatření. Pro každou prioritní oblast je stanoveno
několik specifických cílů. PRKK 21+ obsahuje celkem 37 specifických cílů a 119 opatření. U
jednotlivých opatření jsou kromě popisu uváděny také příklady typových aktivit.
Průběh posuzování:
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 posuzoval předloženou koncepci v následujících fázích:
Zjišťovací řízení:
- oznámení koncepce zpracované dle přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí bylo předloženo v souladu s § 10c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí dne 10. 3. 2021
- po kontrole náležitostí krajský úřad rozeslal informaci o zahájeném zjišťovacím řízení
spolu s oznámením dotčeným subjektům dopisem zn. KK/1175/ZZ/21-3 ze dne
24. 3. 2021, a to s žádostí o vyjádření k oznámení koncepce
- informaci o oznámení koncepce zveřejnil krajský úřad v souladu s § 16 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních
samosprávních
celků
a
v
Informačním
systému
SEA
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK014K ), kód koncepce KVK014K
- krajský úřad k oznámení koncepce obdržel vyjádření od 11 subjektů – Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; Obec Děpoltovice;
Karlovarský kraj; Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
Varech; Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem; Městský úřad Ostrov,
odbor životního prostředí; Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí; pan
Dušan Valenta; Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí; Město Bochov; Obec
Jenišov.
- krajský úřad následně vydal ke koncepci závěr zjišťovacího řízení č. j. KK/1175/ZZ/2129 ze dne 6. 5. 2021 s tím, že koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje
2021-2027“ podléhá posuzování, a proto bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce
dle ustanovení § 10e a následujících zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- v závěru zjišťovacího řízení krajský úřad také stanovil, že dle § 45i odst. 2 zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o ochraně přírody a krajiny) musí být součástí vyhodnocení též vyhodnocení vlivů na
soustavu Natura 2000 (tzv. „naturové posouzení“) zpracované příslušnou autorizovanou
osobou
- závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávních celků
a v Informačním systému SEA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK014K),
kód koncepce KVK014K.
Posuzování:
- dne 13. 7. 2021 krajský úřad obdržel dle § 10f zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí návrh koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ (červenec
2021) včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona o posuzování
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
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vlivů na životní prostředí (RADDIT consulting; červenec 2021) a Vyhodnocení vlivů na
soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (RADDIT consulting;
červen 2021)
po kontrole náležitostí krajský úřad rozeslal informaci o posuzování návrhu koncepce
spolu se všemi vyhodnoceními dotčeným subjektům dopisem zn. KK/3381/ZZ/21-3 ze
dne 21. 7. 2021, a to s žádostí o vyjádření k návrhu koncepce
informaci o návrhu koncepce zveřejnil krajský úřad v souladu s § 16 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávních celků
a v Informačním systému SEA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK014K ),
kód koncepce KVK014K
krajský úřad k návrhu koncepce obdržel vyjádření od 9 subjektů – Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; Obec Děpoltovice;
Karlovarský kraj; Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
Varech; Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem; Městský úřad Ostrov,
odbor životního prostředí; Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí;
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí; Městský úřad Mariánské Lázně, odbor
životního prostředí
veřejné projednání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 včetně
vyhodnocení SEA se konalo dne 13. 8. 2021 v Zastupitelském sále Krajského úřadu
Karlovarského kraje; zápis z veřejného projednání obdržel Krajský úřad Karlovarského
kraje dne 18. 8. 2021
vypořádání doručených připomínek, které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání
stanoviska SEA, včetně upraveného návrhu koncepce (RADDIT consulting; srpen 2021),
obdržel krajský úřad od předkladatele a posuzovatele koncepce dne 30. 8. 2021
vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí a vypracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona
pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví, vytvořených na základě platných strategických dokumentů na
mezinárodní a národní úrovni, a to především porovnáváním možného vlivu cílů
a opatření koncepce se stanovenými referenčními cíli ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví a dále s možnými vlivy na jednotlivé složky životního prostředí;
hodnocen byl rovněž rozsah vlivu, spolupůsobení a časový horizont působení
pro hodnocení významnosti vlivů bylo použito stupnice od hodnoty -2 – potenciálně
významný negativní vliv opatření na daný referenční cíl; hodnota -1 – potenciálně
negativní vliv opatření na daný referenční cíl; hodnota 0 – zanedbatelný nebo
komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv; hodnota +1 – potenciálně pozitivní
vliv opatření na daný referenční cíl; hodnota +2 – potenciálně významný pozitivní vliv
na opatření na daný referenční cíl; hodnota ? – nebyla identifikována potenciální vazba
mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením
předložená koncepce obsahuje 8 prioritních oblastí, které jsou rozpracovány
do celkem 37 specifických cílů a 119 opatření; ty obsahují popis a také typické aktivity;
detailně jsou popsány na str. 11 – 16 strategické části koncepce
závěry hodnocení jednotlivých opatření jsou uvedeny v kapitole 6 vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí
protože příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv na předmět ochrany
a celistvost lokalit soustavy Natura 2000, bylo zpracováno také hodnocení vlivů koncepce
na evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 a na stav jejich ochrany podle §
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
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45i zákona o ochraně přírody a krajiny, tzv. naturové posouzení; posouzení bylo
zpracováno v souladu s „Metodikou hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny“
potenciálně dotčenými lokalitami soustavy Natura 2000 v rámci hodnocené koncepce
jsou všechny evropsky významné lokality a ptačí oblasti na území Karlovarského kraje;
důvodem je celokrajský záběr hodnocené koncepce
naturové hodnocení pro jednotlivá opatření koncepce bylo provedeno na škále
od -2 do +2
zpracovatelé hodnocení v rámci hodnocení rozsahu vlivů zvažovali rovněž potenciální
přeshraniční vlivy jednotlivých strategických cílů a opatření; hodnocení potenciálních
přeshraničních vlivů přitom bylo založeno na kvalifikovaném odhadu potenciálních vlivů
opatření

Závěry posuzování:
Koncepce byla předložena v jedné variantě.
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
lze konstatovat, že nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy posuzované
koncepce, které by znemožňovaly její schválení. To se týká jak celkového vyhodnocení
koncepce, tak i vyhodnocení jednotlivých strategických a specifických cílů a opatření.
Konkrétní míru vlivu na životní prostředí bude možné dále určit při hodnocení jednotlivých
projektů při jejich přípravě. Toto bude řešeno v rámci výběru a přípravy konkrétních projektů,
v rámci standardních procesů dle stavebního zákona (územní plán, územní řízení apod.) a ve
vybraných případech rovněž dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a případně také podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ze závěru vyhodnocení vlivů koncepce vyplynulo, že koncepce nebude mít významně
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Přesto je nutné respektovat
podmínky a požadavky vyplývající z hodnocení. Zásadní požadavky a podmínky
z vyhodnocení jsou součástí tohoto souhlasného stanoviska, viz níže.
Z vyhodnocení vyplynulo, že prioritní oblasti, specifické cíle, opatření ani typové
projekty kraje nejsou v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného
zdraví a není mezi nimi žádný cíl, opatření či aktivita, které by měly potenciálně
významný negativní vliv na životní prostředí. V případě specifických cílů (resp.
opatření/aktivit, která je naplňují), které potenciálně negativní vlivy na životní prostředí
mohou zakládat (záleží na způsobu provedení následných intervencí), jsou vždy uvedena
doporučení ke zmírnění dopadů v kapitole 10 vyhodnocení.
Rovněž byly hodnoceny kumulativní, sekundární a synergické vlivy. Jednotlivé prioritní
oblasti, specifické cíle, opatření a typové aktivity jsou vzájemně provázané a podporují
vzájemně pozitivní dopady koncepce zejména v oblasti ochrany ovzduší, snižování hlukového
zatížení a podpory veřejného zdraví, ale také připravenost na dopady změn klimatu, zajištění
péče o krajinu. V rámci hodnocení nebyly identifikovány žádné významněji negativní
kumulativní, sekundární a synergické vlivy.
Dle předloženého hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality soustavy Natura
2000 nelze předpokládat, že realizací koncepce dojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění
soustavy Natura 2000. Pouze u několika opatření byla zjištěna možná rizika
pro soustavu Natura 2000, avšak pouze potenciální a velmi nízká – např. rozvoj dopravy,
infrastruktury pro cestovní ruch a budování nových úseků cyklostezek. Tento vliv bude záviset
na konkrétní lokalizaci a způsobu realizace daných opatření a projektů z nich vycházejících.
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
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Z posouzení vychází, že tyto potenciální vlivy, na které bylo upozorněno, budou minimální,
případně budou vyřešeny v rámci standardního procesu tvorby územního plánu, lokalizace a
technického provedení záměrů apod. Na základě výše uvedených skutečností lze tedy
konstatovat, že posuzovaná koncepce nebude mít významně negativní vliv na celistvost a
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy
Natura 2000, přičemž pro předcházení a zmírnění potenciálně negativních vlivů je nutno
dodržovat Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na předměty ochrany a celistvost lokalit
soustavy Natura 2000, které jsou uvedeny níže v tomto stanovisku.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
úřad podle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
na základě návrhu koncepce ze srpna 2021 včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů“ (RADDIT consulting; srpen 2021)
a „Vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (RADDIT consulting; červen 2021)
a vyjádření k nim podaných vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
ke koncepci
„Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“
a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí následující
požadavky a podmínky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví:
1. Při výběru projektů k podpoře v rámci strategie preferovat projekty s nejvyššími pozitivními
přínosy a minimálními negativními vlivy z hlediska životního prostředí.
2. V návrzích a opatřeních, v aktivitách či projektech respektovat předměty ochrany zvláště
chráněných území (dále také „ZCHÚ“) a zamezit antropogennímu tlaku na jejich území.
3. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se očekávaly negativní vlivy (i zprostředkované)
na ZCHÚ a soustavu Natura 2000, konzultovat s orgány ochrany přírody.
4. U relevantních konkrétních projektů posoudit jejich vlivy na životní prostředí v rámci
procesu EIA, případně biologického či naturového posouzení.
5. Podporu cestovního ruchu směrovat zejména mimo chráněná území s cílem rozmělnění
intenzity návštěvnosti a její snížení zejména v cenných lokalitách. Provádět pravidelný
průzkum návštěvnosti a použít jej jako podklad pro management turismu. V případě podpory
cestovního ruchu v již exponovaných přírodních atraktivitách zajistit ochranu přírodních
hodnot v území.
6. Podporu hromadných sportovních akcí směřovat mimo chráněná území, případně tyto akce
konzultovat s dotčenými orgány ochrany přírody. V rámci pořádání akcí uplatňovat principy
oběhového hospodářství a omezit vznik vyprodukovaných odpadů účastníky akcí.
7. Dbát na ochranu zemědělské a lesní půdy, minimalizovat zábory ZPF především
v I. a II. třídě ochrany ZPF, omezit fragmentaci krajiny, zachovávat krajinný ráz a migrační
prostupnost území.
8. Podporovat využívání hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy,
podporovat bezpečnou cyklistickou a pěší dopravu. Kromě zvýšení konkurenceschopnosti
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hromadné, cyklistické a pěší dopravy zlepšováním podmínek pro jejich využívání (komfort,
telematika, záchytná parkoviště a další), zvážit restrikci individuální automobilové dopravy
prostřednictvím vytváření nízkoemisních zón, progresivních cen parkování a podobně.
9. Pro navrhovanou výstavbu přednostně využívat plochy brownfields, případně výstavbu
směřovat do ploch s nižší bonitou půdy. Upřednostňovat zahušťování zástavby (s ohledem
na udržitelný rozvoj území) před zastavováním ve volné krajině.
10. Umisťovat novou infrastrukturu s ohledem na chráněné části přírody a zachovat migrační
prostupnost území.
11. Využívat alternativní pohony (LPG, CNG, hybridy) pro obsluhu odlehlých a obtížně
dostupných lokalit a podporovat rozvoj elektro a vodíkové mobility.
12. Při výstavbě nových či regeneraci stávajících budov a dalších uplatňovat adaptační prvky zelené fasády, střechy, stínící prvky, retence vody, využití obnovitelných zdrojů energie (dále
také „OZE“), využití šedých vod a podobně. V rámci modernizace budov preferovat
energeticky úsporné instalace (například zateplení budov a jiné) a tím snižovat i vlivy na
klima.
13. Při výstavbě využívat principů cirkulárního stavitelství, tedy takových, kdy se budova po
ukončení její životnosti či účelu stává materiálovou bankou pro další výstavbu.
14. V případě sanování starých ekologických zátěží v rámci využití ploch brownfields
postupovat striktně podle projektu sanačních prací a dbát pokynů České inspekce životního
prostředí.
15. Pro nové zdroje OZE využívat přednostně plochy brownfields či stávající budovy (s ohledem
na památkové zóny apod.). Nové zdroje OZE umisťovat mimo ZCHÚ, evropsky významné
lokality (dále také „EVL“), ptačí oblasti (dále také „PO“) a jejich ochranná pásma a
respektovat požadavky orgánů ochrany přírody, mimo vysoce produkční půdy.
16. Zasadit se o zachování nebo zajištění migrační prostupnosti pro zvláště chráněné a evropsky
významné druhy (vodní díla, větrné elektrárny). Před umístěním nových OZE posoudit jejich
vliv na krajinný ráz.
17. Před započetím jakéhokoliv zásahu do území po těžbě je nutné provést také biologický
průzkum.
18. Předcházet vzniku odpadů a uplatňovat principy cirkulární ekonomiky (oběhového
hospodářství). V rámci hierarchie nakládání s odpady u kategorie jiné využití odpadů
přednostně podporovat kompostování a anaerobní rozklad u těch, u kterých je to z hlediska
především environmentálních a zdravotních rizik možné.
19. Pro zadržování vody v krajině vybírat přírodě blízká opatření a soustředit se na komplexní
krajinářská řešení.
20. U vodohospodářských opatření upřednostňovat přírodě bližší opatření (poldry a další)
a jakékoliv další zásahy, u nichž by se eventuálně mohly očekávat negativní zásahy nebo
ovlivnění (i zprostředkované) ZCHÚ a soustavy Natura 2000 konzultovat s orgány ochrany
přírody a podrobit je biologickému hodnocení, v případě možného zásahu do EVL a PO také
naturovému posouzení.
21. Zajistit odborný a odpovědný výběr investic, pro které budou vytvářeny podmínky,
s ohledem také na jejich vlivy na životní prostředí. Nevytvářet podmínky pro investice
s malou přidanou hodnotou ani pro investice s potenciálně významnými negativními vlivy
na životní prostředí. Dbát na případnou výstavbu přednostně na území brownfields, půdě
s nízkou kvalitou a na ochranu krajinného rázu.
22. Záměry, které znamenají realizaci nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, je
nutno vždy zvažovat s ohledem na stávající stav imisních koncentrací ovzduší v území, kam
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má být umístěn. Při plánování nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je nutno
vždy pečlivě posoudit vhodnost jeho umístění i z hlediska možnosti ovlivnění nejbližší
obytné zástavby emisemi z navrhovaného zdroje. Stejně tak je důležité dále podporovat
opatření pro snižování emisí z lokálních topenišť.
23. V průběhu revitalizace/regenerace území je nutno zajistit, že budou eliminovány nebo
alespoň minimalizovány negativní dopady provádění prací na životní prostředí. Je potřeba
zohlednit principy adaptace na klimatickou změnu a přizpůsobit jí regeneraci území.
24. Opatření, projekty či činnosti musí být navrhovány tak, aby nedocházelo k ohrožení
kulturních památek.
25. Rozvíjet environmentální vědomí obyvatel, zejména v těch oblastech, které nejsou bez
zapojení veřejnosti řešitelné (znečištění ovzduší z malých zdrojů, omezování vlivů dopravy
na životní prostředí, nakládání s odpady, adaptace na změnu klimatu, ochrana přírody
a další).
Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura
2000:
1. Při rozvoji cestovního ruchu ve vazbě na přírodně hodnotná území spolupracovat s orgány
ochrany přírody.
2. V oblasti cestovního ruchu usměrňovat návštěvníky mimo nejcennější a nejvíce exponované
lokality.
3. Při realizaci protipovodňových opatření ve volné krajině nebo v blízkosti lokalit soustavy
Natura 2000 preferovat přírodě blízká protipovodňová opatření.
4. V případě vápnění lesů a cíleném ovlivňování půdních vlastností v územích soustavy Natura
2000 nebo jejich blízkosti je nutná úzká spolupráce s orgány ochrany přírody.
5. Při řešení dopravních staveb postupovat v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje
Karlovarského kraje a územními plány obcí. Vhodnou lokalizací minimalizovat zásahy do
EVL, PO a ZCHÚ. Současně zajistit u těchto staveb migrační prostupnost krajiny, a to
i v případě rekonstrukcí stávajících tratí.
6. Při lokalizaci nových cyklostezek/tras zohledňovat výskyt předmětů ochrany soustavy
Natura 2000 a spolupracovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
Krajský úřad dále upozorňuje předkladatele na povinnosti dle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí:
- § 10g odst. 4 – orgán, který bude koncepci schvalovat, musí zohlednit požadavky
a podmínky tohoto stanoviska, popř. musí odůvodnit svůj postup v případě
nezahrnutí podmínek a požadavků tohoto stanoviska do koncepce
- § 10g odst. 5 – předkladatel musí zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení
o tom, jak byly ve schválené koncepci vypořádány požadavky a podmínky tohoto
stanoviska, o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a o přijatých opatřeních
pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
- § 10h – předkladatel musí zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.
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Žádost o zveřejnění tohoto stanoviska na úředních deskách dotčených samosprávních
celků:
Města a obce, žádáme ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zajištění
zveřejnění tohoto stanoviska na své úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň
v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění
o dni vyvěšení stanoviska. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu:
gabriela.benesova@kr-karlovarsky.cz .
Do tohoto stanoviska lze nahlédnout na webových stránkách v Informačním systému SEA
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK014K ), kód koncepce KVK014K.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Přílohy:
1. Informace o způsobu vypořádání všech vyjádření k návrhu koncepce
2. Došlá vyjádření:
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Obec Děpoltovice
- Karlovarský kraj
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
- Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem
- Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí
- Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí
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Rozdělovník:
Předkladatel koncepce a zpracovatel návrhu koncepce:
1) Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, odbor regionálního rozvoje
2) RADDIT consulting s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín
Dotčené územní samosprávné celky:
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Města a obce: Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová,
Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary,
Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín,
Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim,
Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice, Březová (u Sokolova), Bukovany,
Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří,
Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří,
Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo,
Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová, Dolní Žandov, Františkovy Lázně,
Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava,
Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov,
Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará
Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín, Aš,
Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí, Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava,
Stříbrná, Šindelová, Abertamy, Boží Dar, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná,
Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří,
Velichov, Vojkovice
Dotčené orgány:
1) Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
2) Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
3) Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
4) Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
5) Městský úřad Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš
6) Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
7) Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
8) Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
9) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
10) Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad
Labem
11) Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám.
4,128 01 Praha 2
12) Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Boženy Němcové 1932, 356 01
Sokolov
13) Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les (Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky), Hlavní třída 504/41, 353 01 Mariánské Lázně
14) Újezdní Úřad Vojenského Újezdu Hradiště, 1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary
Na vědomí:
1) Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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