V Plzni dne 6. 10. 2017
Č.j.: MZP/2017/520/298

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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“)
Identifikační údaje:
Název:

Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření
a prodloužení RWY 11/29

Charakter záměru:

Předmětem záměru je rozšíření a prodloužení vzletové a
přistávací dráhy, prodloužení a dovybavení koridoru
světelné a přístrojové navigace, výstavba nového
energocentra, odstranění překážek pro bezpečnost
letového provozu a úprava pojezdových, odbavovacích a
odmrazovacích ploch s následnou navazující stavbou
čistírny kontaminovaných srážkových vod.

Kapacita záměru:

Prodloužení vzletové a přistávací dráhy na celkovou délku
2 660 m.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:

Letiště Karlovy Vary s.r.o., K Letišti 132, Olšová Vrata,
360 01 Karlovy Vary

Karlovarský
Andělská Hora, Karlovy Vary, Kolová, Pila
Andělská Hora, Kolová, Olšová Vrata, Pila

Zpracovatel oznámení: Ing. František Hezina
(držitel autorizace dle § 19 zákona)

Záměr „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a
prodloužení RWY 11/29“ (dále jen „záměr“) naplňuje dikci bodu 9.2 (Letiště se
vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více.), kategorie I, přílohy č. 1
k zákonu, a to jako záměr dle § 4 odst. 1 písm. a), a proto bude posuzován dle
zákona.
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění
informací, které je nutné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“).

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především
s důrazem na následující oblasti vlivů:
1. Vlivy na povrchové a podzemní vody.
2. Vlivy na ovzduší a klima.
3. Vlivy na krajinu.
4. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
5. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které
jsou uvedeny v doručených vyjádřeních.
Na úvod dokumentace předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým
způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.
Záměr podléhá dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona posouzení vlivů na životní
prostředí, proto Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III jako
příslušný úřad dle § 3 písm. f) zákona (dále také „příslušný úřad“) další zdůvodnění
neuvádí.
Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 9 vyjádření, veřejnost ani dotčená
veřejnost se nevyjádřila. V některých vyjádřeních jsou obsaženy odůvodněné
připomínky a požadavky, které je nutné uvést do dokumentace.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků je nutné předložit příslušnému úřadu dokumentaci v tištěné
podobě v počtu 14 ks (včetně 1ks pro oznamovatele) a dále 1 ks v elektronické
podobě.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není
rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

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

Sdělení ke zveřejnění:
Dotčené územní samosprávné celky (Karlovarský kraj, Statutární město
Karlovy Vary a obce Andělská Hora, Kolová a Pila) ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně zveřejní závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění
je dle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením
dotčené územní samosprávné celky vyrozumí písemně nebo elektronicky
(hubert.bosina@mzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího
řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA (Česká informační agentura životního prostředí)
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http://www.cenia.cz/eia i na stránkách
http://www.mzp.cz/eia kód záměru OV3067.

Ministerstva

životního

prostředí

Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Karlovarský kraj
k rukám hejtmana
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Statutární město Karlovy Vary
k rukám primátora
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Obec Andělská Hora
k rukám starosty
Andělská Hora 18, 364 71 Bochov
Obec Pila
k rukám starosty
Pila 97, 260 01 Karlovy Vary
Obec Kolová
k rukám starosty
Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Karlovarského kraje
k rukám ředitele
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary
k rukám tajemníka
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Závodní 360/94, 360 06 Karlovy Vary
Česká inspekce životního prostředí,
OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, odbor ochrany vod,
odbor obecné ochrany přírody a krajiny a odboru druhové ochrany a
implementace mezinárodních závazků
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Oznamovatel:
Letiště Karlovy Vary s.r.o.,
K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
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