
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

 
č.j. 1183/ZZ/12                                         V Karlových Varech dne 28. 03. 2012 

Vyřizuje:  Ing. Vinš / 221 

 

 

 
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 
 

 

Identifikační údaje: 

 

Název:  „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“ 

 

Kapacita (rozsah) záměru:       Celková plocha řešeného území                 118.777 m² 

SO 001 Showroom 1                          598 m
2
 

SO 002 Showroom 2             39 1 m
2
 

SO 003 Flexbox            4 551 m
2
 

SO 004 Showroom              968 m
2
 

SO 005 Skladovací hala               5 192 m
2
 

SO 006 Skladovací hala               5 462 m
2
 

SO 007 Skladovací hala              7 764 m
2
 

SO 008 Skladovací hala               7 272 m
2
 

7 parcel pro rodinné domy o výměrách 503, 661, 622, 705, 486, 584, 

477 m
2
 

Parkovací stání  (OA)                                          324 

    

Charakter záměru: Předmětem záměru je výstavba logistického areálu, areálu smíšené 

výstavby prodejních a kancelářských budov (celkem 8 objektů) a 7 

stavebních parcel pro max. 7 RD, včetně parkovišť a obslužných 

komunikací.    

Umístění:    

kraj:    Karlovarský 

obec:    Hory 

kat. území:     Hory u Jenišova 

 

Zahájení:                      2012 

Ukončení:                     2014 

 

Oznamovatel: Lettenmayer & Partner, s.r.o., Zámecká 2, 250 90 Jirny                       

IČ: 49685775 

                                                   

 

 



 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

K záměru se vyjádřil Karlovarský kraj; Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí      

a zemědělství; Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem; Krajská 

hygienická stanice Karlovarského kraje; Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí; Obec 

Jenišov; Obec Hory; Metro Properties ČR s.r.o.; Praha West Investment k.s.; KDT a.s.; pánové Ing. 

Michal Miťka a Mgr. Miroslav Špadrna; paní Jitka Arnoldová a pan Libor Arnold. 

Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil vliv na lokality Natura 2000.  

Další posuzování záměru není požadováno ze strany Karlovarského kraje, Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, České inspekce životního prostředí, 

Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje a Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního 

prostředí. Ostatní subjekty, které se k záměru vyjádřily, další posouzení záměru požadují. 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém vyjádření pouze 

upozorňuje na nutnost vydání souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy a 

dále na nutnost navržení a posouzení dostatečných kapacit při odvádění srážkových vod. Krajská 

hygienická stanice Karlovarského kraje upozorňuje na překročení hygienicích limitů z celkové hlukové 

zátěže a ve fázi zpracování projektové dokumentace vyžaduje návrh protihlukových opatření.  

Vzhledem k níže uvedenému závěru budou tyto  připomínky předmětem řešení v další fázi 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

Obec Jenišov požaduje další posouzení záměru a upozorňuje na problematické oblasti – odvod 

dešťových vod, splaškových vod, stavba na poddolovaném územní (požaduje podrobný geologický 

průzkum), hlukovou a emisní zátěž. 

Obec Hory požaduje další posouzení záměru a ve svém vyjádření mimo jiné upozorňuje na nesoulad se 

změnou č. 8 Územního plánu Hory a problematiku odvádění dešťových a splaškových vod. Vyjádření 

Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary č.j. 1060/SÚ/12 ze dne 

18. 1. 2012 konstatuje, že záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.  

Praha West Investment k.s. se záměrem nesouhlasí zejména z důvodu neúplného a nereálného řešení 

odvodu dešťových vod a jako vlastník pozemků pro společnost Globus se obává zaplavení pozemků 

zahradního centra obchodního domu Globus. 

Metro Properties ČR s.r.o. se záměrem nesouhlasí a upozorňuje na neřešení havarijních stavů v 

případech přívalových dešťů, absenci bezpečnostních přelivů retenčních nádrží, riziko svahových 

pohybů způsobených neregulovatelným odtokem povrchových a mělkých podzemních vod. 

Společnost KDT a.s. (stejně jako pan Ing. Miťka a pan Mgr. Špadrna) se záměrem nesouhlasí, neboť je 

v rozporu se sousedící již vybudovanou infrastrukturou Pod Rohem a realizováním záměru v předložené 

podobě dojde k poškození a znehodnocení majetku. Hlavní problémové body jsou dle KDT a.s. 

umístění záměru, rozpor s platnou územně plánovací dokumentací, zásobování pitnou vodou, likvidace 

dešťové vody, hluková zátěž a vliv na ovzduší. 

Paní Jitka Arnoldová a pan Libor Arnold požadují další posouzení záměru především z důvodů zvýšení 

prašnosti, hlučnosti a zatížení komunikace I/61 Jenišov – Hory nárůstem dopravy jak ve fázi výstavby, 

tak provozu logistického areálu. Jako obyvatelé domu č.p. 109 v obci Jenišov požadují řešit kompenzaci 

nepříznivých vlivů a odhlučnění celého pozemku před zahájením výstavby areálu. 

Uvedené připomínky označené kurzívou je nutno vzhledem k jejich charakteru řešit již v procesu 

posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Předložené oznámení záměru se nezabývá 

důkladným návrhem a následným zhodnocením nakládání s vodami (odvodem srážkových a 

odpadních vod, zásobováním pitnou vodu), hodnocením kumulativních vlivů se stávajícími, popř. 

plánovanými záměry (Makro, Globus, parcely pro stavbu RD v lokalitě Pod Rohem II), ani 

hodnocením vlivů záměru na hlukovou a imisní situaci lokality, která by vycházela z jasně 

definovaných zdrojů a předpokladů (zejména domy č.p. 104 a č.p. 109 Jenišov). Z  těchto důvodů 

není možno získat objektivní odborný podklad pro vydání následného rozhodnutí v souladu s § 1 

odst. 3 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. 



 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

Závěr: 

 

Záměr „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“ naplňuje dikci bodů 10.6 a 10.13 kategorie II přílohy 

č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Dle § 7 tohoto zákona bylo provedeno zjišťovací 

řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude 

posuzován podle citovaného zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí dospěl Krajský úřad Karlovarského kraje jako příslušný úřad dle § 22 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí k závěru, že záměr  

„Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“  

má významný vliv na životní prostředí  

a   b u d e   posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Podle provedeného zjišťovacího řízení je nutné dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle  

§ 8 a přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentaci“) zpracovat 

především s důrazem na následující oblasti: 

- návrh a důkladné zhodnocení odvádění srážkových a odpadních vod; návrh a zhodnocení může 

být zpracováno i ve variantním řešení 

- podrobnější zhodnocení hlukové a imisní situace lokality zahrnující i vlivy z dopravy (návrh a 

hodnocení protihlukových opatření) 

- vliv záměru na okolní stavby (Makro, Globus, okolní RD) – hluk, odvádění vody, sesuvy půdy 

- soulad se změnou č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Hory (kapacity, vzdálenosti, výšky hal, 

typ výroby, izolační zeleň atd.) 

- dále je třeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny připomínky a požadavky na doplnění, 

které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz. přílohy k tomuto závěru zjišťovacího řízení) 

 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených samosprávných celků stanovuje 

příslušný úřad počet dokumentací na 9 ks v tištěné formě a jednou na elektronickém nosiči dat – 

pokud dokumentace nebude přesahovat velikost 10MB lze předložit pouze 3 ks v tištěné formě a 1 

verzi na elektronickém nosiči dat, přičemž zpracovaná dokumentace musí být ve formátu pdf. 

 

Odůvodnění: 

Příslušný úřad obdržel nesouhlasná vyjádření k oznámení z hlediska jeho vlivu na životní prostředí,  

a to od obcí Jenišov a Hory, společností Metro Properties ČR s.r.o., Praha West Investment k.s., KDT 

a.s., pánů Ing. Michala Miťka a Mgr. Miroslava Špadrny a paní Jitky Arnoldové a pana Libora Arnolda. 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru 

na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na 

životní prostředí.  

Jak je uvedeno výše připomínky označené kurzívou je nutno vzhledem k jejich charakteru řešit již 

v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Předložené oznámení záměru se nezabývá 

důkladným návrhem a následným zhodnocením nakládání s vodami (odvodem srážkových a odpadních 

vod, zásobováním pitnou vodu), hodnocením kumulativních vlivů se stávajícími, popř. plánovanými 

záměry (Makro, Globus, parcely pro stavbu RD v lokalitě Pod Rohem II), ani hodnocením vlivů záměru 

na hlukovou a imisní situaci lokality, která by vycházela z jasně definovaných zdrojů a předpokladů 

(zejména domy č.p. 104 a č.p. 109 Jenišov). Z  těchto důvodů není možno získat objektivní odborný 

podklad pro vydání následného rozhodnutí v souladu s § 1 odst. 3 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. 

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. 
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Došlá vyjádření (v příloze):  

Praha Investment k.s., ze dne 07. 03. 2012 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, ze dne 12. 03. 2012 

Obec Jenišov, ze dne 13. 03. 2012 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 14. 03. 2012 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, ze dne 15. 03. 2012 

Karlovarský kraj, ze dne 15. 03. 2012 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 16. 03. 2012 

Jitka a Libor Arnoldovi, ze dne 16. 03. 2012 

KDT a.s., ze dne 18. 03. 2012 

Ing. Michal Miťka, Mgr. Miroslav Špadrna, ze dne18. 03. 2012 

Metro Properties ČR, ze dne 19. 03. 2012 

Obec Hory, ze dne 27. 03. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Eliška Vršecká 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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