Odbor výkonu státní správy III
Hřímalého 2730/11
301 00 Plzeň

Plzeň dne 14. 6. 2021
Č. j.:MZP/2021/520/925
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/520/78
Vyřizuje: Bošina
Tel.: 267 123 301
E-mail: hubert.bosina@mzp.cz

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „Modernizace letiště Karlovy Vary –
IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29 “ (dále jen „záměr“) na životní prostředí
(dále jen „veřejné projednání“) podle ustanovení § 17 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 (dále jen
„zákon“), a § 3 vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen
„vyhláška“)
1. Místo a čas konání veřejného projednání
Veřejné projednání se konalo dne 27. 5. 2021 od 15.00 hodin s ohledem na epidemiologickou
situaci v ČR distanční formou prostřednictvím videokonference.
2. Řízení veřejného projednání
Veřejné projednání řídil jako pověřená osoba dle § 3 odst. 2 vyhlášky pan Bošina, pracovník
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy III (dále také „příslušný úřad“).
3. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání bylo projednání dokumentace záměru zpracované dle přílohy č.
4 zákona (dále jen „dokumentace“) a vyjádření dotčených územních samosprávných celků,
dotčených orgánů a veřejnosti k dokumentaci.
4. Účastníci veřejného projednání (jména jsou uváděna bez akademických titulů)
Zástupce oznamovatele:
pan Pos, pan Černý
Zpracovatel dokumentace:
pan Vaněk, pan Banaš
Zpracovatel posudku:
pan Přílepek
Příslušný úřad:
pan Chrtianský, pan Bošina
MŽP – odbor informatiky
pan Soldát, pan Zelený
Ministerstvo životního prostředí
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Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 21 lidí, a to včetně zástupců veřejnosti.
5. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Stručné seznámení s procesem posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také
„životní prostředí“) dle zákona a s dosavadním průběhem posuzování záměru na životní
prostředí
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran (oznamovatel, zpracovatel dokumentace, zástupci
dotčených orgánů, zástupci dotčených územních samosprávných celků)
3. Vystoupení veřejnosti - diskuse
4. Závěr
6. Průběh veřejného projednání
Veřejné projednání zahájil a řídil pan Bošina. V úvodu nejprve přivítal přítomné, seznámil je
s programem veřejného projednání, představil zástupce oznamovatele, zpracovatele
dokumentace, zpracovatele posudku, příslušného úřadu a v krátkosti přiblížil cíl a smysl procesu
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také „EIA“). Dále ve stručnosti provedl
časovou rekapitulaci dosavadního průběhu záměru EIA.
Zástupci oznamovatele stručně seznámili přítomné se záměrem a důvody jeho realizace.
Zpracovatel dokumentace seznámil přítomné s obsahem a závěry dokumentace.
Za dotčené orgány nikdo nevystoupil.
Za dotčené územní samosprávné celky vystoupil pan starosta obce Kolová, pan Jiskra.
Konstatoval, že k záměru obec nedávala žádné připomínky, a pokud mu je známo, neučinili tak
ani občané.
Za veřejnost vystoupil 1 zástupce, nikdo jiný z veřejnosti nevystoupil (u zástupců veřejnosti
vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou uváděna jména).
Zástupce veřejnosti, stejně jako ve svém písemném vyjádření k dokumentaci, se nejprve zabýval
formální stránkou posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (připomenul, že
příloha č. 9 záměru byla zveřejněna v IS EIA později, než ostatní části dokumentace), dále se
zabýval problematikou věcnou (nezpracování hodnocení záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako součástí dokumentace; chybějící
hodnocení vlivu nárůstu provozu na biotu a Naturu 2000; požadavek na doplnění o vyhodnocení
vlivu na vodní režim rašelinišť, vyskytujících se v registrovaných VKP Vřesoviště u letiště a VKP
Olšová Vrata; navržení zmírňujících opatření a lokálních biokoridorů ve východním cípu zájmového
území bez nutnosti celkového oplocení, umožňující zachování průchodnosti pro živočichy i
obyvatele; požadavek na řádné vyhodnocení vlivu záměru na VKP les, VKP rašeliniště, zvláště
chráněné druhy živočichů a rostlin; požadavek na zpracování a vyhodnocení kompenzačních
opatření a navržení zmírňujících opatření; požadavek na vyhodnocení dopadu záměru na kvalitu
prostředí lázní Karlovy Vary a jejich přírodní zázemí a návrh zmírňujících opatření).
Na jednotlivé dotazy, dle jejich zaměření, odpovídal zejména zpracovatel dokumentace, dále pak
oznamovatel a příslušný úřad.
Na závěr veřejného projednání poděkoval pan Bošina všem přítomným za účast a korektní
vystupování, přítomné pak seznámil s dalším postupem, který dle zákona bude následovat.
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7. Závěry z veřejného projednání
Zástupce dotčeného územního samosprávného celku, pan starosta obce Kolová, konstatoval, že
obec k záměru nemá žádné připomínky, k dokumentaci nezaslali tedy žádné vyjádření. Nikdo jiný
z dotčených územních samosprávných celků nevystoupil. Za dotčené orgány nikdo nevystoupil.
Zástupce veřejnosti nesouhlasil s realizací záměru a požadoval doplnění dokumentace o výše
uvedené náležitosti. Ostatní zástupci veřejnosti nevystoupili. Nejvíce připomínek a dotazů se
týkalo vlivu záměru na přírodu a krajinu.
Relevantní připomínky budou zohledněny v závazném stanovisku, které vydá příslušný úřad dle
§ 9a odst. 1 zákona.

8. Závěr
Příslušný úřad v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona pořídí z veřejného projednání zápis
a dle § 9a odst. 1 zákona vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného
projednání a posudku závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí.
Vlivy záměru na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek. Jako pověřená
osoba konstatuji, že byly splněny všechny stanovené požadavky pro veřejné projednání podle
zákona a vyhlášky.

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní správy III
podepsáno elektronicky
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