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. 2144/ZZ/15
Vyřizuje: Ing. Jandová / 307

V Karlových Varech dne 19. 8. 2015

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 ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje

Charakter koncepce: Koncepce je pořizována za účelem rozpracování systému střednědobých
a dlouhodobých cílů, pravidel a opatření, která mají přispět ke zlepšení
stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku s přihlédnutím k jeho
specifikům. Prostřednictvím koncepce je deklarován a definován veřejný
zájem ochrany přírody a krajiny, zakotvený v příslušných legislativních
předpisech. Hlavní cíle koncepce jsou zaměřeny na oblast lesního
hospodářství, zemědělství, vodního hospodářství, turistiky a rekreace,
dopravy, nerostného bohatství a územního plánování. Předkládaná
koncepce vychází ze strategických dokumentů a koncepcí na národní
a regionální úrovni.
Umístění:

Karlovarský kraj mimo území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les,
národních přírodních rezervací a národních přírodních památek
a Vojenského újezdu Hradiště

Předkladatel:

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

Návrhové období:

2016 - 2025

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 16. 7. 2015 zveřejněním oznámení koncepce na úřední
desce
Karlovarského
kraje
a
v
Informačním
systému
SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) a rozesláním informace o oznámení
koncepce dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.
Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody koncepce nemůže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
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Ke koncepci se vyjádřilo celkem 15 subjektů, bez připomínek se vyjádřil Karlovarský kraj,
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Magistrát města
Karlovy Vary, odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje,
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň, Česká inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Městský úřadu Sokolov, odbor životního
prostředí, Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, Město Habartov a Obec
Pšov.
Připomínky, které se týkají obsahu a rozsahu vyhodnocení, byly použity jako podklad pro
vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Kopie došlých připomínek jsou v příloze předány předkladateli koncepce k využití.
Závěr:
Na základě obsahu oznámení, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a na základě obdržených vyjádření k oznámené koncepci, provedl
Krajský úřad Karlovarského kraje zjišťovací řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí s následujícím závěrem:
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která naplňuje dikci ustanovení
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podléhá „Koncepce
ochrany přírody a krajiny“ (dále jen „koncepce“) posuzování a proto bude provedeno
vyhodnocení vlivů koncepce dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Toto vyhodnocení by se mělo zaměřit zejména na následující aspekty plynoucí ze základních
zákonných požadavků daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (bod 1 – 4) a zjišťovacího řízení (bod 5 – 9):
1) vyhodnocení, do jaké míry je koncepce v souladu s národními politikami,
strategiemi a koncepcemi (např. Státní politika životního prostředí České republiky,
Politika územního rozvoje České republiky, Dopravní politika České republiky,
Politika druhotných surovin České republiky, Státní program ochrany přírody
a krajiny, Strategie udržitelného rozvoje, Strategický rámec udržitelného rozvoje
České republiky, Státní energetická koncepce, Program rozvoje venkova a Národní
lesnický program)
2) vyhodnocení, zda je koncepce v souladu s relevantními krajskými koncepcemi
(např. Revize Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, Program
rozvoje Karlovarského kraje, Strategický plán udržitelného rozvoje statutárního
města Karlovy Vary, Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje a územní
plány měst a obcí, apod.)
3) vyhodnocení, zda navrhovaná opatření reagují na stávající stav problémů
a přispívají k řešení stávajících problémů životního prostředí v Karlovarském kraji
4) posouzení, jak koncepce zohledňuje ochranu zvláště chráněných území,
významných krajinných prvků, přírodních parků, územních systémů ekologické
stability a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
5) vyhodnocení, zda koncepce zohledňuje ochranu či vytvoření podmínek pro vznik
nebo obnovu krajinotvorných opatření k zadržení vody v krajině a ochranu před
povodněmi
6) posouzení, jak koncepce přispívá k řešení problematiky starých ekologických zátěží
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7) vyhodnocení, jak koncepce respektuje pravidla hospodaření v ochranných pásmech
vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů
8) vyhodnocení, zda koncepce zohledňuje ochranu krajinného rázu krajiny s důrazem
na větší prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty za využití či obnovy původních
a stávajících cest
9) posoudit, zda je navržené řešení z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a
dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější
Součástí vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bude souhrnné vypořádání došlých
vyjádření. Předkladateli koncepce doporučujeme v koncepci zohlednit došlé relevantní
připomínky.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku, zda
jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále
požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně navržení
a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení,
zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.
Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit
posuzovatele a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na
internetu. Po předání návrhu koncepce, jejíž nedílnou součástí je vyhodnocení dle přílohy č. 9
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované posuzovatelem, ho Krajský úřad
Karlovarského kraje zašle k vyjádření a zveřejní. Předkladatel zajistí konání veřejného
projednání návrhu koncepce a zveřejní informaci o místě a času konání tohoto projednání na
své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být
konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
a s ohledem na existenci Informačního systému SEA, stanovuje příslušný úřad počet návrhů
koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem, pro předložení
na celkem 2 ks návrhu koncepce v tištěné verzi, 10 ks na elektronickém nosiči dat nebo 1 ks
elektronicky pokud nebude přesahovat velikost 10 MB ve formátu pdf.

Otisk úředního razítka

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Došlá vyjádření (v příloze): - obdrží předkladatel
1. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
2. Karlovarský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem
4. Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň
5. Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí
6. Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí
7. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
8. Městský úřad Aš, odbor životního prostředí
9. Město Františkovy Lázně, odbor životního prostředí
10. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
11. Město Skalná
12. Obec Pšov
13. Město Habartov
14. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
15. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
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